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SAMMANFATTNING
I examensarbetet har vi i sju steg undersökt vad det innebär att 
genom gestaltning tillgängliggöra en naturupplevelse där skogen 
i Tyresta nationalpark och naturreservat fått agera exempel. 
Undersökningens första steg börjar med att vi uppmärksammar 
en trend; att med hjälp av arkitektur tillgängliggöra naturen 
med syftet att denna ska framstå som attraktiv, samt anpassas 
efter den urbana människans rekreativa önskemål. Arkitekturen 
fungerar här som en slags länk mellan människan och naturen, vi 
frågade oss om denna hjälpande hand bidrar till att vi interagerar 
med naturen i en större utsträckning eller om den snarare gör 
att distansen mellan oss och naturen ökar.
     Undersökningen inleds i steg 1 med en redogörelse för 
våra erfarenheter från en studieresa till det norska projektet 
Nasjonale Turistveger, ett projekt vi ansåg vara representativt för 
den trend vi ville fördjupa oss i. Under resan bildade vi oss med 
hjälp av analysverkyg en uppfattning om att naturupplevelsen 
ofta blev lidande när naturen gestaltats. De projekt vi besökte 
skapade i olika utsträckning en känsla av distans mellan oss och 
omgivande natur.  Vi menar att denna distans till stor del berodde 
på att platsens utformning ofta tvingade oss att betrakta naturen 
istället för att interagera med den. Vi hävdar här att en interaktion 
med naturen är avgörande för ett lyckat tillgängliggörande av 
natur. I steg 2 presenterar vi en inventering och analys av Tyresta 
nationalpark och naturreservat, där vi fokuserar på att redogöra 
för vilka förutsättningar naturupplevelsen i skogen beror av. 
Upplevelsen i skogen består för de flesta människor av att 
förflytta sig till fots. Då skogen är svårorienterad möjliggörs en 
förflyttning genom markerade leder och slingor men samtidigt 
gör dessa hjälpmedel besökaren passiv, de hindrar därmed en 
interaktion. 
   För att själva genom gestaltning kunna undersöka 
tillgängliggörandet av natur formulerar vi i steg 3 fyra stycken 
olika gestaltningsprogram, dessa speglar fyra olika tänkbara 
förhållningssätt till naturen. I steg 4 svarar vi på dessa program 

genom att presentera fyra olika gestaltningsförslag för hur 
naturupplevelsen i Tyresta nationalpark och naturreservat kan 
tillgängliggöras. I steg 5 utvärderas de fyra förslagen utifrån 
resultat i steg 1 och 2, förslaget SkogsinterAktion bedöms 
lyckas bäst med att tillgängliggöra naturupplevelsen i Tyresta 
nationalpark och naturreservat.
   I steg 6 förankras förslaget SkogsinterAktion i relevant litteratur, 
i och med detta fördjupas förståelsen för vad interaktion är 
och vad den beror på. Litteraturen bekräftar att en gestaltning 
som möjliggör interaktion är en förutsättning för ett lyckat 
tillgängliggörande av naturupplevelsen i exemplet Tyrestaskogen. 
Vidare bekräftas att Tyrestaskogen idag knappt erbjuder 
möjligheten till interaktion men att gestaltningen i förslaget 
SkogsinterAktion erbjuder en mängd förutsättningar för detta. 
Interaktionen beror dock alltid i slutändan av den enskilda 
individen, dennes vilja och öppenhet för nya användningar, därför 
kan vi genom gestaltningen endast försöka erbjuda möjligheten 
till detta genom affordance.
      I det sjunde och avslutande steget presenterar vi arbetets 
slutsats samt reflekterar kring den metod som lett oss fram 
till denna. Vi menar att problemet med att gestalta i natur är 
att gestaltningen sällan lyckas tillgängliggöra alla aspekter av 
naturupplevelsen. Man tenderar istället att förstärka vissa 
aspekter vilket medför att andra försvinner. Vad naturupplevelse 
består av och vad vi förväntar oss av den är högst individuellt. 
Därför bör en gestaltning i natur vara en ytterst lyhörd process, 
där en förståelse för alla de aspekter som utgör naturupplevelsen 
är grundläggande. I slutändan handlar det dock om den enskilde 
besökaren, därför bör en gestaltning i natur också inrymma en 
flexibilitet som ger utrymme för individen att utifrån sin sociala 
och kulturella bakgrund forma och utveckla sin egen upplevelse. 



ABSTRACT
In this thesis, we have studied, in seven steps, what it means 
to make the experience of nature accessible to all through 
design, using as a location, the Tyresta National Park and Nature 
Reserve. The first step of this paper was an investigation of 
an observed trend in the field of landscape architecture: the 
use of architecture to make nature accessible, as to be seen as 
attractive, rather than obstructive, thus adapted to the urban 
human’s recreational needs. In this case, architecture can be seen 
as a kind of link between man and nature and this prompted 
us to ask ourselves whether this is helping us to interact with 
nature or if it increases the distance between nature and us. 
     The first step of our investigation began with an interpretation 
of our experiences from a field trip to the Norwegian project 
Nasjonale Turistveger, a project that we considered to be 
representative of the trend we observed previously. During the 
journey, we observed that an experience of nature suffered 
when imposed upon by design; the projects we visited created, 
in varying degrees, a sense of distance between the surrounding 
natural environment and ourselves. We have concluded that 
this distance was largely due to that the design of each site 
prompted us to view nature rather than interacte within it. We 
argue here that the interaction with nature is crucial for the 
success of making a designed experience of nature accessible. 
We present an inventory and analysis of the conditions upon 
which the experience of nature depends, using Tyresta National 
Park as our example, in the second phase of our investigation. 
For a large majority of people, the experience of the forest 
consists of moving on foot. Due to the fact that the forest is 
difficult to navigate in this fashion, marked looping trails make 
transportation by foot possible; this contributes, however, to a 
passive experience, preventing interaction with nature. 
         In step three, we propose four different possible approaches 
to the idea of Nature, and thusly, four different design programs 
with the aim of making nature more accessible. In the fourth 

step, we present four proposed designs based on these four 
programs and how they would be implemented in Tyresta 
Nation Park and Nature Reserve. In the fifth step, these four 
designs will be evaluated against the criteria set out in steps 1 & 
2 for SkogsinterAktion, or ‘forest interaction’, a successful ‘making 
available’ of an experience of nature within Tyresta National Park. 
          In step 6, we anchored our design proposal skogsinterAktion, 
with reference to various relevant texts, in a deeper understanding 
of what ‘interaction’ is and what it depends on. This literature 
strengthens our notion that design that allows interaction to 
be possible is a prerequisite for successful design, and thusly, 
makes an experience of nature more accessible. Furthermore, 
it confirms our suspicion that, presently, the forest at Tyresta 
offers few possibilites of interaction with nature. Interaction is 
based on the impetus of the individual, on his or her openness 
and willingness to new ways of using a space, therefore, we 
can only propose the possibility of this by o depiction of these 
affordances. 
    In the seventh and final step, we conclude the work with 
a reflection on our own methodologies that have guiding our 
investigation. We have observed that a fundamental problem 
with design in nature is that the design rarely succeeds in making 
all of the aspects of an experience of nature accessible. Instead, 
certain notions are reinforced, causing others to disappear. 
The experience of nature, and the expectation of such an 
experience, is a largely individual, subjective one. Therefore, 
designing for nature must be a highly sensitive process, where an 
understanding of the pluralities of one’s experience of nature is 
fundamental. This is why designing for the natural environment 
must contain a flexibility that allows the individual to shape 
and develop their own experience, regardless of their social or 
cultural background. 
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BAKGRUND

Natur är ett av de mest komplexa ord vi har i vårt språk 
(Olwig 1993). Hur människan förhåller sig till natur är 
dessutom föränderligt och beroende av varje enskild 
persons kulturella och sociala bakgrund (Sörlin 1991). 
Vårt förhållande till naturen speglar samhällets struktur 
men också våra personliga erfarenheter, värderingar och vår 
kunskapsgrund (Sörlin 1991). Idag har en majoritet av den 
svenska befolkningen frångått det beroendeförhållande vi 
en gång hade till naturen innan urbaniseringen tog fart 
(Olwig 1987). Den dagliga kontakten med naturen har för 
de flesta urbana svenskar ersatts av en mindre regelbunden 
kontakt baserad på ett rekreativt förhållande till denna, där 
vi använder naturen som en plats för vila och avkoppling. 
Att många människor idag saknar en daglig kontakt med 
naturen riskerar att medföra en växande kunskapströskel 
och en ökad känslomässig distans mellan människa och 
natur (Louv 2005). En tänkbar konsekvens av detta är 
att vår förmåga att uppleva vår vistelse i natur som positiv 
minskar, ett fenomen som kallas för biophobia (Louv 
2005). Biophobia innebär att människan upplever obehag 
vid vistelse i natur, vilket kan visa sig i ett förakt mot allt 
som inte är konstruerat av människan (White 1998). 
     Samtidigt som den dagliga kontakten med naturen 
för många människor minskar växer upplevelseindustrin 
där naturen som turistmål blivit allt mer populär. Med 
hjälp av arkitektur tillgängliggörs naturen med syftet att 
denna ska uppfattas som mer attraktiv och anpassas för 
den urbana människans rekreativa önskemål. Exempel 
på denna tendens är Naturvårdsverkets projekt för nya 
Naturum, entréer och logotyp (Naturvårdsverket 2012-
09-12, Naturvårdsverket 2011b & Naturvårdsverket 
2012-02-07) samt det norska rastplatsprojektet Nasjonale 
Turistveger (Berre och Lysholm 2010). I båda fallen 
syftar projekten till att tillgängliggöra naturen genom 
till exempel restauranger, caféer, tillrättalagda gångstigar, 
informationsskyltar, bilvägar, faciliteter, parkeringsplatser 
och utsiktspunkter. Tillgängliggörandet kan också syfta 
till att förhöja platsens upplevelsevärde genom att till 
exempel förstärka en redan existerande vy, informera om 
det du ser, tillgängliggöra platser du annars inte skulle 
haft möjlighet att vistas på eller hjälpa dig att styra blicken 
mot något du annars inte skulle uppmärksammat. Ett 
tillgängliggörande av naturen kan alltså innebära både att 
förhöja upplevelsevärdet av naturen och att underlätta för 
besökaren att vistas i denna. Arkitekturen fungerar här 
som en slags länk mellan människan och naturen, frågan 
är om denna hjälpande hand bidrar till att vi interagerar 
med naturen i en större utsträckning eller om den gör att 
distansen mellan oss och naturen ökar?

Upplevelsen av natur är unik för varje enskild person 
och plats och därför svårdefinierat. Vid en gestaltning 
av tillgängliggörandet av natur förstärks eller förtydligas 
ofta några av de parametrar som utgör naturupplevelsen. 
Gestaltningen innebär då en förenkling av naturupplevelsen 
och den syftar ofta till en visuell försköning av platsen, 
det vill säga till en upplevelse som baseras på betraktandet 
av naturen. En sådan gestaltning riskerar att göra 
naturupplevelsen mindre komplex. Förenklingen och 
försköningen påverkar i sin tur besökarens personliga 
erfarenhetsbank av naturupplevelser. Erfarenheten av 
denna naturupplevelse adderas till besökarens tidigare 
erfarenheter och förväntningar på vad kommande 
naturupplevelser ska erbjuda. Naturupplevelser är 
komplexa och berör alla våra sinnen. Hur kan vi genom 
gestaltning tillgängliggöra en naturupplevelse som rymmer 
mer än enbart betraktandet? 
   Iakttagelsen av hur behovet av att tillgängliggöra 
naturupplevelse genom arkitektur har blivit allt större 
ligger till grund för detta examensarbete. Är det möjligt 
att genom gestaltning förhöja naturupplevelsen utan att 
ge avkall på dess komplexitet? Kan arkitektur på detta 
sätt fungera som en länk mellan människa och natur och 
kan den hjälpa till att överbygga den kunskapströskel 
som riskerar att hindra interaktionen däremellan? Vi 
söker i detta arbete en förståelse för hur gestaltningen 
kan öka tillgängligheten av naturupplevelsen, samt hur 
vårt eget förhållande till naturen påverkar vår gestaltning 
av tillgängliggörandet av naturupplevelsen. Därför tar 
examensarbetet avstamp i vår egen vardagsnatur, skogen. 
Där Tyresta nationalpark och naturreservat med sina 
egenskaper som ett stort sammanhängande och stadsnära 
skogsområde har fått agera exempel.

Syfte

Syftet är att uppnå en djupare förståelse för hur vårt 
förhållande till natur påverkar vår utformning och 
definition av tillgängliggörandet av naturupplevelsen i 
exemplet Tyresta nationalpark och naturreservat, samt 
koppla detta till relevant teori.

Mål

Målet med examensarbetet är att genom gestaltning 
och litteraturstudier undersöka samt ge exempel på hur 
skogsmiljön i Tyresta nationalpark och naturreservat kan 
tillgängliggöras.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT/METOD

Arbetsmetoden har varit en öppen process med syftet 
att kunna omformulera frågeställningen när något 
intresseväckande har dykt upp. Vi delade in arbetet i olika 
undersökande steg, där vissa steg har varit återvändsgränder 
och andra har tagit oss djupare in i problematiken. Därför 
har vissa steg varit mer betydande för vårt slutresultat än 
andra. 
          I diagrammet (figur 2) på nästa uppslag kan det utläsas 
vilka de undersökande stegen varit, vad de inneburit, vilka 
som lett oss vidare, och vilka som varit återvändsgränder. 
        Metoden har byggt på att vi utifrån vår egen erfarenhet 
och kunskap har undersökt problematiken genom 
gestaltning och analys. I steg 6 har vi ställt det vi dittills 
kommit fram till i undersökningen mot relevant litteratur. 
I och med denna förankring i litteratur påstår vi oss ha 
undersökt huruvida vår metod lett oss på rätt väg eller ej.
     Vi inledde vår undersökning med en studieresa till 
Norge där vi besökte några välkända referensprojekt 
inom landskapsarkitektur. Vi analyserade och värderade 
elva platser som ligger längs med fyra av de totalt 
18 vägsträckningar som utgör projektet Nasjonale 
Turistveger. Upplevelserna från Norge tog vi med oss 
hem och applicerade på vår vardagsnatur i Tyresta 
nationalpark och naturreservat. Genom att utforma fyra 
olika gestaltningsprogram för ett och samma omåde i 
Tyresta nationalpark och naturreservat kunde vi testa hur 
naturupplevelse genom gestaltning  kan tillgängliggöras på 
olika sätt. Detta resulterade i fyra gestaltningsförslag som 
vi sedan utvärderade för att se vilket som bäst lyckats med 
att tillgängliggöra naturupplevelse. Det förslag som lyckats 
bäst med tillgängliggörandet undersöktes sedan vidare 
genom litteraturstudier, i och med detta fördjupades vår 
förståelse för ett tillgängliggörande av naturupplevelsen i 
Tyresta nationalpark och naturreservat ytterliggare. Hur 
allt detta hängt ihop finns att utläsa i diagrammet på nästa 
uppslag (figur 2).
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DISPOSITION

Examensarbetet är indelat i sju undersökande steg, 
tillsammans ger stegen en bred undersökning av 
tillgängliggörande av  naturupplevelse genom exemplet 
Tyresta nationalpark och naturreservat. Samtliga steg tar 
vid där det förra steget slutade, därför bör arbetet helst 
läsas i stegens ordning. Samtliga steg kan dock ses som 
enskilda undersökningar, de  genererar alla delresultat som 
leder läsaren vidare i arbetet. I takt med stegen finner vi 
och fördjupar oss i uppsatsens problematik. Steg 4 och 5 
i arbetet kan betraktas som  huvudundersökningen då det 
är i dessa steg arbetets slutresultat presenteras. För att få en 
förståelse för hur slutresultatet succesivt vuxit fram under 
arbetet bör man läsa inledningen till och med 3. I steg 6 
och 7 får läsaren en djupare förståelse för slutresultatet (se 
figur 1). 

I inledningen presenterar vi de tankar som format arbetets 
ingång, hur vår metod sett ut samt hur arbetet bör läsas.

I steg 1 studerar vi referensprojekt, redogör för denna 
erfarenhet samt formulerar en problematik gällande 
tillgängliggörandet av naturupplevelse. 

I steg 2 presenterar vi den plats som genom arbetet får agera 
exempel. Vi presenterar denna plats förutsättningar och 
problematik för ett tillgängliggörande av naturupplevelsen.

I steg 3 redogör vi för vilka parametrar som teoretiskt sett kan 
påverka vår personliga naturupplevelse genom begreppet 
natursyn, detta resulterar sedan i fyra gestaltningsprogram.

I steg 4 presenterar vi fyra gestaltningsförslag som svar 
på de fyra gestaltningsprogrammen, dessa förslag visar 
fyra möjliga sätt att genom gestaltning tillgängliggöra en 
naturupplevelse i Tyresta nationalpark och naturreservat. 

I steg 5 inventerar och värderar vi de fyra 
gestaltningsförslagen utifrån våra erfarenheter av vad 
som påverkar ett tillgängliggörande av naturupplevelse. 
Här presenterar vi det gestaltningsförslag som vi anser 
vara det som på bäst sätt lyckats med att tillgängliggöra 
naturupplevelsen i Tyresta nationalpark och naturreservat.

I steg 6 gör vi en förankring i litteratur där vi utifrån 
relevant litteratur diskuterar våra tankar utifrån 
det gestaltningsförslag som vi anser tillgängliggöra 
naturupplevelsen i Tyresta nationalpark och naturreservat 
på bäst sätt.

I steg 7 presenterar vi arbetets slutsats samt diskuterar vår 
metod med de undersökningar, delresultat, erfarenheter 
och lärdomar som lett oss fram till slutresultatet. Vi  
diskuterar också den eventuella konflikt som i denna typ 
av arbete kan uppstå mellan en gestaltningsundersökning 
och en litteraturundersökning. 

Problem
atik

Resulta
t

Fördjup
ning

Inledning
Steg 1 - Studieresa till Norge
Steg 2 - Inventering & analys 
av Tyresta nationalpark 
& naturreservat
Steg 3 - Fyra gestaltningsprogram

Steg 4 - Fyra gestaltningsförslag
Steg 5 - Utvärdering av 
gestaltningsförslagen

Steg 6 - Förankring i litteratur
Steg 7 - Avslutande reflektioner

Figur 1. Diagrammet visar hur de olika stegen disponerats och 
hänger samman.
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Figur 2: Diagrammet visar arbetsmetodens olika steg. Flödesschemat visar hur de olika 
undersökande stegen genomförts och hur de hänger samman. Samt vilka steg som lett oss 
vidare i processen och vilka som varit återvändsgränder. Tidslinjen visar i vilken tidsföljd de 
olika stegen utförts.

TIDSLINJE  

vecka 32 2012

Steg 1 - Studieresa till
Norge
Vad:
Studieresa
För att skaffa oss en djupare uppfattning om 
vad en gestaltning av tillgängligörandet av natur 
kan innbära åkte vi på studieresa till det norska 
projektet Nasjonale Turistveger. 
Hur:
Checklista
Under resan utformade vi en checklista som 
vi använde för att inventera och analysera 
de projekt vi besökte. Checklistan bestod av 
faktorer som vi bedömde vara betydande för 
upplevelsen på platserna.
Resultat:
Interaktion
Studieresan gav oss insikten att gestaltning som 
syftar till att tillgängliggöra en naturupplevelse 
tenderade att begränsa upplevelsen till att 
enbart baseras på ett betraktande, en distans 
mellan människa och natur.  Att interagera 
med naturen ansåg vi vara en viktig del av 
naturupplevelsen som annars riskerar att 
förminskas i denna typ av projekt.

Återvändsgränd 2
Vad:
Gestalta upplevelse
Vi försökte ta fram en gestaltning baserad på 
våra erfarenheter från Norgeresan, det vill 
säga en gestaltning som försökte tillgängliggöra 
samtliga delar av naturupplevelsen. 
Hur:
Skissprocess
Genom platsbesök, analyser samt skiss- och 
idéarbete togs ett koncept fram.
Resultat:
Koncept
Vi tog fram ett koncept för en interaktiv 
upplevelse av naturen i Tyresta nationalpark 
och naturreservat. Det var svårt att sedan 
komma vidare efter konceptfasen, vi insåg 
att vårt koncept till stor del byggde på 
erfarenheter från studieresan istället för på 
själva upplevelsen av Tyresta nationalpark 
och naturreservat. Gestaltningsarbetet tog 
oss därför inte djupare in i problematiken 
och vi beslutade oss för att prova ett annat 
tillvägagångssätt.

Återvändsgränd 1
Vad:
Disposition & litteratur
Vi ville vidga vår förståelse för människans 
upplevelse och förståelse av naturen, det vill 
säga vad natursyn har varit, är och kan vara 
i framtiden. Tanken var att en litteraturstudie 
som styrdes av en disposition av uppsatsen 
skulle hjälpa oss med detta. 
Hur:
Litteraturstudie
Utifrån handledning och eget litteratursökande 
fördjupade vi oss i litteratur som behandlade 
natursyn.
Resultat:
Litteraturens begränsning
Vi märkte att ämnet var för stort och för 
abstrakt att angripa genom litteraturstudier. 
Vi kom fram till att litteraturstudien inte skulle 
lämna någon tid över för undersökning genom 
gestaltning.

Steg 2 - Inventering
& analys av Tyresta
nationalpark &
naturreservat
Vad:
Val av plats och 
problemställning
För att testa våra tankar från studieresan utsåg 
vi en plats där vi genom gestaltning kunde 
undersöka på vilka sätt naturuppleveslen på 
platsen kan tillgängliggöras. 
Hur:
Inventering och analys
Genom studiebesök samt inventering och 
analys finner vi en passande plats för vår 
gestaltningsundersökning samt skaffar oss en 
förståelse för hur platsens problematik ser ut.
Resultat:
Nyforsområdet
Vi bestämmer oss för att 
gestaltningsundersökningen ska förläggas till 
Tyresta nationalpark och naturreservat och 
att våra gestaltningsförslag ska förläggas till 
Nyforsområdet i områdets norra del.

Inledning
Vad:
Forma en frågeställning
Genom att uppmärksamma trender som 
skapar landskapsarkitektens uppdrag, fann vi ett 
aktuellt ämne att avhandla i arbetet.
Hur:
Spaning
Genom att vi läste tidningar, bloggar 
och besökte aktuella projekt ringade 
vi in en tendens som idag påverkar 
landskapsarkitektens uppdrag.
Resultat:
Gestaltning i natur
Valet föll på gestaltning i natur, genom 
vårt resonemang hade vi skaffat oss 
ett förhållningssätt till gestaltning av ett 
tillgängligörandet av natur.  Vi lät detta forma 
ingången till vårt examensarbete.
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vecka 2 2013

Steg 3 - Fyra
gestaltningsprogram
Vad:
Utforma ett 
gestaltningsprogram
För att ta oss djupare 
in i problematiken kring 
tillgängliggörandet av 
naturupplevelse ville vi bredda vår 
förståelse för vad naturupplevelse 
kan innebära. Vi insåg att upplevelsen 
var beroende av den personliga 
natursynen, detta ville vi undersöka 
för att sedan applicera på 
gestaltningen i Tyresta nationalpark 
och naturreservat.
Hur:
Definitioner
Med hjälp av olika uppslagsverk 
försökte vi bryta ned begreppet 
natursyn. Utifrån detta arbete 
resonerade vi oss fram till ett antal 
parametrar som kan påverka en 
människas personliga natursyn.
Resultat:
4 Program
För att kunna applicera det vi 
lärt oss utformade vi utifrån de 
parametrar vi definierat i detta steg, 
samt tillsammans med analyser, fyra 
olika gestaltningsprogram för Tyresta 
nationalpark och naturreservat.

Steg 4 - Förslag:
SkogsinterAktion

Steg 4 - Förslag:
Nybyggarna

Steg 4 - Förslag:
Urskogspromenaden

Steg 5 -
Utvärdering av
gestaltnings-
förslagen
Vad:
Fyra förslag blir ett
I detta steg ville vi fastslå vilket 
eller vilka förslag som bäst lyckats 
tillgängliggöra naturupplevelsen 
i Tyresta nationalpark och 
naturreservat. Vi valde att basera 
denna utvärdering på våra 
erfarenheter om tillgängliggörandet 
av naturupplevelsen.

Hur:
Värdering
Vi inventerade de fyra 
gestaltningsförslagen utifrån 
den checklista som utformades 
under studieresan till Norge. 
De värderades sedan utifrån sju 
påstånden som sammanfattade 
det vi i steg 2 och 3 ansett vara 
betydande för ett tillgängliggörande 
av naturupplevelsen.
Resultat:
Slutresultatet
Vi kom fram till att ett av 
gestaltningsförslagen lyckades 
bäst med att tillgängliggöra 
naturupplevelsen på platsen. Detta 
förslag gick vi vidare med.

Steg 6 - Förankring
i litteratur
Vad:
Utvärdering genom 
litteratur
Genom en fördjupning i litteratur 
ville vi fördjupa oss i den 
problematik vi uppmärksammat i 
gestaltningsförslaget, samt undersöka 
om vi kan finna stöd för denna 

problematik i litteratur. 

Hur:
Litteraturstudie
Genom litteraturstudien 
fördjupade vi oss i problematik 
kring upplevelse av platser genom 
interaktion. Detta kopplade vi till 
det gestaltningsförslag som vi ansåg 
uppfylla detta på bäst sätt.
Resultat:
Gestalning påverkar 
interaktion
Vi fick en djupare förståelse för hur 
gestaltningen påverkar möjligheten 
till interaktion i Tyresta  nationalpark 
och naturreservat.

Steg 7 - Avslutande
reflektioner
Vad:
Reflektion
Genom att reflektera och diskutera 
vår metod och vårt slutresultat får 
vi en bättre bild över hur de olika 
stegen hängt samman, vad vi lärt 
oss under arbetet och vad vi kan 
ta med oss tlll kommande projekt. 
Utifrån detta presenterar vi också 
en slutsats.

Hur:
Tillbakablick
Detta gör vi genom att titta 
tillbaka på vår arbetspocess och 
dra slutsatser om hur den hänger 
samman.
Resultat:
Djupare förståelse
Vi har fått en samlad bild av hur vi 
lyckats uppnå arbetets mål och syfte.

Steg 4 - Förslag:
Skogsparken
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AVGRÄNSNINGAR

Vår empiriska undersökning har avgränsats till att vi 
utgår från att dagens och framtidens möjlighet till 
rekreation i natur minskar på grund av en känslo- och 
kunskapsmässig distans, biophobia (White 1998), samt 
att landskapsarkitektur kan fungera som ett hjälpmedel 
för att motverka detta. Då vi inte närmare undersöker 
bakgrunden till detta påstående är vår undersökning inte 
att betrakta som en heltäckande studie på ämnet och vi 
uppmuntrar därför andra att utreda detta vidare.
     Eftersom upplevelsen av natur är något unikt för varje 
enskild person och plats har vi i examensarbetet varit 
tvungna att avgränsa oss till att utföra en undersökning 
gällande oss två individer, författarna, och till den plats, 
Tyresta nationalpark och naturreservat, där studien 
genomförts. Det vi syftar till när vi använder ord som vi och 
oss är därmed oss två, författarna, med den kunskapsgrund 
och erfarenhet vi har av skog och natur. Med detta i åtanke 
vill vi här försöka ge en kort redogörelse för hur vårt 
förhållande till naturen ser ut.
     Vi bedömer att vårt förhållande till naturen är relativt 
likartat, och anser därför att vi i examensarbetet kan 
behandla detta som ett och samma förhållande till naturen. 
Vi är båda uppväxta i villaområden i stadens utkant och 
på landsbygden, med en daglig och nära kontakt med 
naturen. Vi har under vår uppväxt spenderat de flesta av 
våra semestrar i natur och då främst i form av längdåkning, 
slalom, vandring, fjällvandring, segling och skridskoåkning. 
Vi är fortfarande intresserade av att tillbringa tid i naturen 
och upplever oss finna ett lugn i att vistas i naturen. Den 
natur som fungerat som vår vardagsnatur under våra 
uppväxter har varit skogen. Detta är en av anledningarna 
till att vi valt att avgränsa det komplexa ämnet natur till att 
i detta arbete gälla just skogen.
   När vi i vårt undersökande arbete använder ordet 
gestaltning menar vi hur man med landskapsarkitektens 
verktyg utformar något som inrymmer gestaltarens 
värderingar, förenklingar, tycke och smak. 

Litteraturavgränsningar
Vårt litteraturbaserade steg, steg 6, utgör endast en 
mindre del av arbetet. Detta då vi valde att göra 
en litteraturundersökning relativt sent i processen, 
vilket innebar att vi hade mindre tid lägga på detta 
steg. Förankringen i litteratur hade som syfte att 
testa huruvida  den problematik vi ringat in under 
gestaltningsundersökningen kunde betraktas som mer 
allmängiltig än att endast bygga på våra personliga 
erfarenheter. Vi upplevde att vi genom att utgå från en 
undersökning baserad på gestaltning på ett effektivt sätt 
kunde komma i kontakt med en djupare problematik på 
ämnet. Något som vi anser skulle tagit betydligt längre tid 
om vi baserat hela arbetet på en litteraturstudie.
  Förankringen i litteratur, steg 6, utgår ifrån 
det gestaltningsförslag som vi anser uppfylla vår 
problemställning på bästa sätt, vilket presenteras i 
utvärderingen av de fyra gestaltningsförslagen, steg 
5. Detta är förklaringen till varför vi valt att påbörja 
litteraturstudien ur ett förhållandevis snävt perspektiv. Vi 
har inte fördjupat oss vidare i litteratur som vi anser ligga 
utanför det slutgiltiga förslagets problemställning.
    Det finns en stor mängd litteratur som fallit utanför 
våra avgränsningar men som kan anses vara intressant för 
examensarbetets ämne. Vi rekommenderar därför andra 
att fördjupa sig vidare i denna litteratur om man önskar en 
mer allomfattande teoretisk grund till den problematik vi 
bygger vår littraturstudie på. Exempel på relevant litteratur 
som inte behandlats i examensarbetet är problematiken 
kring begreppsparet space and place, likaså litteratur som 
behandlar natursyn, dess innebörd, konsekvenser och 
begränsningar samt den del av miljönpsykologin som 
berör hur vi psykiskt och fysiskt upplever och påverkas av 
våra omgivningar.
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DEFINITIONER

Vi har valt att i arbetet använda oss av några begrepp, 
företrädesvis engelska, som vid en översättning skulle få en 
förändrad innebörd. Vi definierar med hjälp av citat hur vi 
använder dem här nedan.

Affordance - ”The affordance of an environment are 
what it offers the animal, what it provides or furnishes, either 
for good or for ill. The verb afford is found in the dictionary, 
the noun affordance is not. (…) I mean by it something that 
refers both the environment and the animal in a way that no 
existing term does.” (Gibson 1986:127)

Biophilia - ”The innate tendency to focus on life and 
lifelike processes.(…); to the degree that we come to understand 
other organisms, we will place greater value on them, and 
ourselves.” (Wilson 1984:1-2)

Biophobia - “(…) if this human natural attraction to 
nature [biophilia] is not given opportunities to be exercised and 
flourish during the early years of life, the opposite, biophobia, 
an aversion to nature, may develop. Biophobia ranges from 
discomfort in natural places to active scorn for whatever is 
not man-made, managed or air conditioned. Biophobia is also 
manifest in the tendency to regard nature as nothing more 
than a disposable resource.” (White 2001)

“Biophobia ranges from discomfort in ‘natural’ places to 
active scorn for whatever is not manmade, managed, or air-
conditioned” (Orr 1994:416)

Klass – ”grupp av företeelser som kan avgränsas 
genom likartad grad av väsentliga egenskaper ofta efter en 
värderingsskala från högt till lågt” (Nationalencyklopedin 
2004:793)

Klassificering – ”inordna i klasser som redan 
existerar el. upprättas vid behov” (Nationalencyklopedin 
2004:793) Se även definition klass. 

Komplex – ”företeelse som består av många delar 
vilka hänger samman på ett svåröverskådligt sätt.” 
(Nationalencyklopedin 2004:827)

Loose space - “Accessibility, freedom of choice and 
physical elements that occupants can appropriate all contribute 
to emergence of a loose space, but they are not sufficient. For 
a site to become loose, people themselves must recognize the 
possibilities inherent in it and make use of those possibilities 
for their own ends, facing the potential risk of doing so.” 
(Franck och Stevens 2007:2)

“Many of the activities that generate looseness are neither 
productive (like traveling to work) nor reproductive (like 
buying necessities), being instead a matter of leisure, 
entertainment, self-expression or political expression, reflection 
and social interaction – all outside the daily routine and the 
world of fixed functions and fixed schedules.” (Franck och 
Stevens 2007:3)

Natur - 1: ”den del av den omgivande verkligheten som 
inte är skapad av människan med tonvikt på den synliga 
delen: växter och minelraler ect.” (Nationalencyklopedin 
2006:1098)

2: “sammanfattningen av alla av sig själva uppkommande 
skeenden och företeelser i (den yttre) verkligheten” 
(Nationalencyklopedin 2006:1098)
 
3: ”inneboende, grundläggande egenskap” 
(Nationalencyklopedin 2006:1098)

Natursyn - ”Natursyn handlar om idéer, inre 
föreställningar. Sådana är inte lätta att studera, såvida inte 
människor på ett eller annat sätt gett bestående uttryck åt dem. 
Så har skett. Natursynen har kodifierats i olika medier, texter 
och bilder. Natursyner finns därför särskilt tydligt formulerade 
av filosofer, författare, konstnärer, vetenskapsmän. Men 
natursynen kan även komma fram mer indirekt genom källor 
knutna till olika sociala aktörer samt naturligtvis i själva 
miljön.” (Sörlin, 1991: 26) 

Syn –  1: ”förmåga att uppfatta ljus” (Nationalencyklopedin 
2006:1621)

2: ”företeelse  som betraktas i viss situation” 
(Nationalencyklopedin 2006:1621)

3:  ”grundläggande uppfattning om ngt (ofta om tillvaron i 
stort)” (Nationalencyklopedin 2006:1621)

Synsätt -  ”sätt att (intellektuellt) betrakta (ngt) eller 
förhålla sig (till ngt)” (Nationalencyklopedin 2006:1623)

Territorialitet - ”Territorialitet är någonting 
effektivt och avläsbart i den byggda miljön, snarare än namnet 
på en psykologisk, social eller politisk avsikt eller intention. 
Territoriet är resultatet av en pågående maktutövning inom 
en viss rumslig avgränsning. (…) De primära territoriella 
handlingarna uppvisas inte av den eller de som förebådar 
territoriet utan av de handlingar som på plats upprätthåller 
och reproducerar den territoriella ordningen.” (Kärrholm 
2004:80)

Tight space - “Types order activities and the manner 
of carrying them out. What one does and how one does it differs 
significant according to the type one is occupying, with some 
types allowing more freedom of choice of activities and more 
means of carrying them out.” (Franck och Stevens 2007:2)
Transport - “Unlike wayfaring and seafaring, transport 
is destination-oriented. It is not so much a development along 
a way of life as a carrying across, from location to location, of 
people and goods in such a way as to leave their basic natures 
unaffected. (…) For the transported traveller and his baggage, 
by contrast, every destination is terminus, every port a point of 
re-entry into a world which he has been temporarily whilst in 
transit.” (Ingold 2008:77) 

Uppleva – 1: ” vara med om (ngt) som direkt berörd 
part, om person avs. på skeende sct., gärna på något sätt 
anmärkningsvärt” (Nationalencyklopedin 2004:1780)

2. ”uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan 
och inte rationellt; vanl. Utan att bilda sig klar åsikt”  
(Nationalencyklopedin 2004:1780)

Upplevelse – ”ngt som man upplevt (se uppleva)” 
(Nationalencyklopedin 2004:1780)

Wayfaring - ”The wayfarer is continually on the move. 
More strictly, he is his movement. (…), the wayfarer is 
instantiated in the world as in a line of travel.” (Ingold 
2008:75-76)

”As he proceeds, however, the wayfarer has to sustain 
himself, both perceptually and materially, through an active 
engagement with the country that opens up along his path.” 
(Ingold 2008:76)

”Even the wayfarer, of course, goes from one place to place, 
as does the mariner from harbour to harbour. He must 
periodically pause to rest, and may even return repeatedly to 
the same abode or haven to do so. Each pause, however, is a 
moment of tension that – like holding one’s breath – becomes 
even more intense and less sustainable the longer it lasts. 
Indeed the wayfarer or seafarer has no final destination, for 
wherever he is, and as long life goes on, there is somewhere 
further he can go.” (Ingold 2008:77)
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Foton och skiss från platsbesök på sträckan Sognefjellet.

Foton från platsbesök vid utsiktspunkten Videfossen, Gamle Strynefjellsvegen.

Foton och skiss från platsbesök längs sträckningen Geiranger - Trollstigen.

Foton och skisser från platsbesök på sträckan Aurlandsfjellet.. Augusti  2012.

Studiebesöken
Den första delsträckan vi körde var Aurlandsfjellet. 
Sträckningen är 47 kilometer lång, kraftigt kuperad 
och går mellan Lœrdalsøyri och Aurlandsvangen. Längs 
vägsträckningen besökte vi de tre platserna Steigastein, 
Flotane och Vedahaugane. 
    Den andra delsträckan vi körde var Sognefjellet. 
Sträckningen är mycket kuperad och 108 kilometer lång, 
den går mellan Gaupne och Lom. Längs vägsträckningen 
besökte vi de tre platserna Nedre Oscarhaug, Mefjellet och 
Lisanden.
      Den tredje delsträckan var Gamle Strynefjellsvegen. 
Vägen är 27 kilometer, mycket smal och kuperad. Den 
går mellan Grotli och Videsæter och vi besökte platsen 
Videfossen. 
     Den fjärde och sista vägsträckningen vi körde var 
Geiranger – Trollstigen, både Geiranger och Trollstigen var 
även innan projektet välkända turistmål. Sträckningen är 
106 kilometer lång och går mellan Langevatn och Sogge bru. 
Längs vägsträckningen besökte vi fyra platser; Flydalsjuvet, 
Ørnevingen, Guldbrandsjuvet och Trollstigen.

Analysmetod
Under resan ökade succesivt våra erfarenheter och kunskaper 
om vad tillgängliggörandet av en naturupplevelse innebar 
och hur en tillgängliggjord plats påverkade upplevelsen av 
naturen. För att på ett mer nyanserat sätt kunna bedöma 
huruvida ett tillgängliggörande av en naturupplevelse 
fungerade utformade vi under resan en checklista. Denna 
baserade vi på just de faktorer vi i gestaltningen ansåg påverka 
upplevelsen av platsen och naturen. Checklistan fungerade 
sedan som en inventeringslista under platsbesöken. 
Listan tillsammans med skisser, uppstegning av platsen, 
planritningar, minnesanteckningar och fotografier var 
viktiga analysverktyg som gav en bakgrund till varje plats. 
Detta kunde vi sedan dra våra slutsatser utifrån, dvs  hur 
väl tillgängliggörandet fungerade och vad i utformningen 
som påverkade naturupplevelsen. På nästa sida (figur 3) 
redovisas de parametrar som ingick i checklistan; det vill 
säga de parametrar i gestaltningen som vi ansåg påverka 
naturupplevelsen. I bilaga 1 (s. 92) går anteckningarna från 
platsbesöken att finna i sin helhet. I bilaga 1 (s 92.) kan 
man se hur vi har använt oss av checklistan samt se fler 
skisser och bilder från de platser vi besökte. 

STUDIERESAN

Vi valde att åka på studieresa för att på ett effektivt sätt 
komma i kontakt med den problematik vi identifierat, 
det vill säga hur ett tillgängliggörande av naturen genom 
arkitektur påverkar naturupplevelsen och förhållandet 
mellan människan och naturen. Studieresan skulle 
förläggas till ett samtida projekt vars syfte var att på något 
sätt tillgängliggöra naturen för människan. Valet föll 
på det norska rastplatsprojektet Nasjonale Turistveger. 
Under en veckas tid besökte vi elva av de platser som ingår 
i projektet. Syftet med resan var att uppnå en förståelse 
för hur man på dessa platser använt sig av arkitektur för 
att göra naturupplevelsen mer tillgänglig för den urbana 
människan, hur man anpassat naturupplevelsen efter 
dennes förväntningar samt hur utformningen påverkade 
naturupplevelsen på platsen, sett ur vårt perspektiv. 

Projektet Nasjonale Turistveger
1994 klubbades förslaget om att den norska staten skulle 
profilera sig som ett turistmål där alla skulle kunna uppleva 
den spektakulära norska vildmarken med sina djupa 
fjordar och höga fjälltoppar (Berre och Lysholm 2010). 
Projektet innebar att den norska naturen tillgängliggjordes 
för alla som hade möjlighet att ta sig dit, då med bil 
eller buss. År 2005 påbörjades arbetet med projektet, 
att genom innovativ, funktionell och vågad arkitektur 
tillgängliggöra och förädla naturupplevelsen längs arton 
utvalda bilvägar som löper genom vackra och känsliga 
naturlandskap i Norge (Berre och Lysholm 2010). Längs 
varje vägsträckning valdes ett antal lämpliga platser ut, med 
kvaliteter som till exempel en vacker utsikt, en spännande 
historia eller platser som låg skymda och bortglömda. 
Arkitekter, landskapsarkitekter och konstnärer fick sedan 
ta fram gestaltningar som skulle tillgängliggöra och förädla 
naturupplevelsen på platserna (Berre och Lysholm 2010). 
Tillgängliggörandet och förädlingen av naturupplevelsen 
tog sig exempelvis i uttryck som faciliteter, utsiktstorn eller 
tillrättalagda stigar med syftet att föra människan närmare 
naturen. År 2020 planeras samtliga av projektets platser att 
vara färdigställda. I augusti 2012 körde vi på vår studieresa 
sammanlagt 1172 kilometer med bil för att besöka elva 
färdigställda platser längs med fyra av de sträckningar som 
utgör Nasjonale turistveger.

Geiranger - Trollstigen

Gamle Strynefjellsvegen

Sognefjellet

Aurlandsfjellet
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Alla fotografier och skisser är från studieresan till Norge i augusti 
2012 (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Varanger

Havøysund
Senja

Andøya

Lofoten

Helgelandskysten

Atlanterhavsvegen

Geiranger - Trollstigen

Rondane

Gamle Strynefjellsvegen

Sognefjellet

Gaularfjellet

Valdresflye

Aurlandsfjellet

Hardangervidda

Hardanger

Ryfylke
Jœren

Figur 3. Kartan visar alla de sträckningar som ingår i det norska 
projektet Nasjonale turisveger. De gula markeringarna visar vilka 
vi besökte under vår studieresa i augusti 2012. (Digitalt bear-
betad orginalkarta från Berre & Lysholm 2008)
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Checklistan

Landskap
 Vilken typ av landskap befinner vi oss i? 

Koncept
Vad är projektets koncept, kan det tydas? 

Människan och landskapet 
Vilket förhållande har människan till 
naturen på platsen? Hur påverkar platsens 
utformning detta förhållande? 

Entréer
Var och hur sker entrén till platsen? Hur 
påverkas platsen och naturupplevelsen av 
entréernas utformning? 

Attraktioner 
Vad är platsens attraktion? Vilken nytta och 
upplevelse erbjuder platsen? 

Det byggda och landskapet 
Vilket förhållande råder mellan det byggda 
och naturen? Är det byggda integrerat i 
naturen eller exponerat, kontraster det eller 
smälter det in, överbrygger det hinder eller 
utgör det en barriär?

Upplevelser 
 Vad upplever och känner du på platsen? (ex. 
hisnande, lugn, lockelse etc.) Med vilka sinnen 
upplever du platsen? 

Material
Vilka är materialen som används på platsen, 
hur påverkar de platsen och upplevelsen av 
den? 

Faciliteter 
Vilka bekvämligheter finns på platsen? (ex 
toalett, information, sortering, vindskydd, 
servering etc.)

Skala 
Vilken skala har platsen i förhållande till 
människan och naturen?

Fotografierna i denna rad 
visar hur platserna på olika 
sätt har utformas efter 
människans skala och behov. 
(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)     

Fotografierna i denna rad 
visar hur olika de norska 
landskapen kan  se ut 
längs de sträckningar som 
ingår i projektet Nasjonale 
turistveger. (Clara Eckersten 
& Moa Hansson Broman 
2012)

Fotografierna i denna rad 
visar hur projekten har 
använt sig av olika skalor 
beroende på plats och 
koncept.  (Clara Eckersten 
& Moa Hansson Broman 
2012)

Fotografierna i denna rad 
visar hur projekten använder 
olika material och spelar mot 
olika typer av upplevelser 
beroende på omgivningarna 
och platsens förutsättningar. 
(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Fotografierna i denna rad 
visar hur många av projekten 
utnyttjar det storslagna 
landskapets vyer och 
utblickar. (Clara Eckersten 
& Moa Hansson Broman 
2012)

Figur 4: Checklistan användes som inventerings- och analysverktyg.
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REFLEKTIONER FRÅN
STUDIERESAN

Efter en veckas bilresa genom Norges magnifika natur 
hade vi genom inventering och analys av de elva platserna 
fördjupat vår förståelse för om och hur denna typ av 
projekt påverkar naturupplevelsen. I bilaga 1 (s. 92) kan 
man läsa inventering och analys från samtliga platser.  
       Under resan kom vi fram till att platsernas 
utformning i samtliga fall påverkade vår naturupplevelse. 
De platser vi besökte hade en utformning som syftade 
till att tillgängliggöra upplevelsen av naturen, då genom 
exempelvis tillrättalagda gångar, tillagda utsiktsplattformar, 
skyddande räcken eller räcken att hålla sig i samt genom 
faciliteter. På vissa platser erbjöd det byggda en upplevelse 
som annars inte skulle vara möjlig, exempelvis så hjälpte 
det besökaren att ta sig till platser denne annars inte skulle 
kunnat ta sig till eller så förstärktes en vy som annars inte 
upptäcks. En genomgående iakttagelse under resan var att 
det inte enbart var positivt att de olika projekten tillförde 
och förstärkte upplevelser, det gav oss ofta en stark känsla 
av att vi i och med detta gick miste om andra dimensioner 
av naturupplevelsen.  
    På många platser uppfattade vi utformningen som ett 
sätt att förstärka enskilda aspekter av naturupplevelsen, 
till exempel genom att förstärka vyer och utblickar som 
fokuserade på betraktandet av naturen (se foton här intill). 
Då gestaltningen nästan alltid fokuserade på enskilda 
aspekter av upplevelsen, istället för den allomfattande, 
kände vi att vi under resan utvecklade en känsla av att 
platsens utformning ofta skapade en distans till naturen 
snarare än förde oss närmare den. Flera av våra platsanalyser 
(se bilaga 1) pekade på att vi uppskattade när platsens 
utformning uppmuntrade oss att ta steget från platsen 
och ut i naturen eller när vi där kände oss fria att använda 
platsen som vi själva ville. De norka gestaltningsprojekten 
medförde att upplevelsen av naturen för oss blev passiv, vi 
upplevde inte att vi på något sätt interagerade med naturen 
utan vi betraktade istället denna på ett tryggt avstånd. 
Denna upplevda distans kan vi likna vid hur du på ett 
museum blir guidad mellan olika vyer eller upplevelser, på 
ett museum är distansen mer direkt, men känslan av att 
betrakta utan att interagera är densamma. På ett museum 
manifesteras ofta distansen tydligt genom exempelvis ett 
skyddande glas, under platsbesöken var det som skapade 
denna distans mer subtilt men samma egenskap fanns i 
antingen utformningen som helhet eller delar av den. 
      Merparten av de platser vi besökte under studieresan 
fokuserade på att leda våra blickar till spektakulära vyer 
samt att förstärka den visuellt mäktiga känslan av att du 
som människa är liten i förhållande till naturen. Vi finner 
flera anledningar till varför detta fokus på betraktandet 
av naturen som huvudattraktion var så starkt. Naturen 

i dessa delar av Norge är storslagen, här slår utsikten dig 
med häpnad. Att röra sig i denna natur handlar till stor 
del om att bestiga svårtillgänglig mark och blicka ut över 
de fantastiska vyerna. Som vi tidigare nämnt är projektets 
grundtanke att tillgängliggöra upplevelsen av denna för 
Norge specifika natur, att då fokusera på kvaliteten utsikt 
känns därför självklar. Många av de besökare vi stötte 
på under resan verkade uppskatta dessa vyer, då detta 
troligen var det de förväntade sig att uppleva. Att vi istället 
uppskattade när utformningen av platsen ledde oss vidare 
ut i naturen tror vi har att göra med våra erfarenheter av 
och förväntningar på en naturupplevelse. Vi uppskattar när 
denna typ av projekt rymmer ett hänsynstagande till den 
naturupplevelse som den ursprungliga platsen erbjuder. 

RESULTAT FRÅN STUDIERESAN

I detta stycke försöker vi summera de lärdomar vi tog med oss 
vidare i arbetet efter studieresan till Nasjonale Turistveger. 
Under resan kom vi fram till att ett tillgängliggörande 
av naturupplevelsen lyckats när vi på platsen upplevde 
interaktion med omgivande natur. Vi förstod vidare 
att vi tyckte att naturupplevelsen tillgängliggjordes 
bättre om platsens utformning uppmuntrade oss att 
ta oss ut i omgivande natur eller om vi kände att vi 
tilläts använda platsen som vi själva ville. När platsen 
utnyttjade platsspecifika förutsättningar kändes det som 
att utformningen försökte tillgängliggöra den för platsen 
specifika naturupplevelsen, vilket vi också upplevde som 
positivt. Med erfarenhet från studieresan till Nasjonale 
Turistveger kan vi påstå att om ett lyckat resultat av ett 
tillgängliggörande av en naturupplevelse ska vara möjligt 
så krävs en förståelse för vad naturupplevelsen på platsen 
utgörs av samt ett hänsynstagande till alla de aspekter vi 
nämner här ovan. Vi lämnade Norge med en undran om 
det är möjligt att genom gestaltning tillgängliggöra en 
naturupplevelse som inte förenklar platsens ursprungliga 
naturupplevelse till att endast gälla enstaka aspekter. 
Kan vi genom gestaltning tillgängliggöra naturen, dess 
komplexitet och upplevelsen av denna utan att det medför 
att denna förenklas?
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BAKGRUND: INVENTERING
& ANALYS

Efter studieresan till Norge ville vi använda  och testa 
de erfarenheter vi fått där. Vi valde därför att genom 
gestaltning undersöka om det går att tillgängliggöra en 
naturupplevelse utan att göra avkall på dess ursprungliga 
komplexitet. I valet av undersökningsplats ansåg vi det 
viktigt att platsen var tillgänglig för många människor 
med olika förväntningar på och erfarenheter av vistelse i 
naturen.  Av den anledningen kom valet att hamna på en 
plats i närhet av en storstad.
     Då gestaltningsundersökningen skulle behandla ett 
tillgängliggörande av en naturupplevelse ville vi välja en 
plats i den typ av natur som vi själva har erfarenhet av att 
uppleva, en natur som vi såg mer som vår vardagsnatur än 
Norges spektakulära fjällvärld. En annan viktig aspekt vid 
valet av undersökningsplats var att platsen skulle utgöras av 
en typ av natur i vilken naturupplevelsen inte i huvudsak 
baserades på betraktandet, det vill säga en motsats till den 
norska naturens ständiga utblickar.
      Med detta som avgörande faktorer för val av plats 
bestämde vi oss för att låta skogen i Tyresta nationalpark 
och naturreservat i sydöstra Stockholm vara vårt 
undersökningsområde, nationalparken och naturreservatet 
bildar tillsammans Tyrestaskogen. Stockholm är den stad 
vi båda bor i för tillfället och vi hade därför möjlighet att 
besöka platsen många gånger under arbetets gång.

I detta undersökande steg presenterar vi de inventeringar 
och analyser av platsen som vi gjort under arbetet. Dessa 
inventeringar och analyser ligger till grund för det beslut 
vi senare tog om att förlägga gestaltningsundersökningen 
i områdets norra del. Med utgångspunkt i våra lärdomar 
från studieresan valde vi att fokusera på en analys av 
upplevelsen av Tyrestaskogen. De frågor vi har försökt 
besvara i inventerings- och analyssteget är exempelvis; 
vad utgör naturupplevelsen i Tyrestaskogen, på vilket sätt 
tillgängliggörs skogen och skogsupplevelsen idag samt 
vad anser vi utgöra hinder för ett tillgängliggörande av 
naturupplevelsen i Tyrestaskogen?
    För att kunna genomföra detta steg har vi besökt 
och vandrat runt i området under flera tillfällen, som 
komplement till platsbesöken har vi använt oss av 
det kartmaterial vi funnit via Stiftelsen Tyretaskogen 
(Naturvårdsverket 2003, Stiftelsen Tyrestaskogen 2012b), 
satellitbilder från Google maps (Google maps 2012),  
ortofoto från Lantmäteriet (2012) och Eniro (Eniro 
2013), skötselplanen för området (Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen i Stockholms län 2012) samt en 
besöksundersökning som genomfördes i nationalparken 
våren 2003 (Fredman och Hansson 2003). Det skriftliga 
material som medföljt dessa informationskällor har vi 
också använt oss av. 
        

Kartan visar Tyresta nationalpark och naturreservat läge i 
förhållande till Stockholmsregionen. (Originalkarta Lantmäteriet 2012, 
Digitalt bearbetad Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Figur 4. Kartan visar alla Sveriges nationalparker, de som är urskogar är 
markerade med grönt. Kartan visar också att Tyresta är det enda urskogsom-
rådet söder om Dalälven. (Naturvårdsverket 2012-08- 23, Digitalt bearbetad 
och sammanställd av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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INTRODUKTION TILL
TYRESTA NATIONALPARK &
NATURRESERVAT

Tyresta nationalpark och naturreservat (Tyrestaskogen) 
bildar med sin stora andel urskog tillsammans ett av 
Sveriges största orörda skogspartier utanför fjällvärlden. 
Detta är ovanligt då endast 0,5 procent av Sveriges alla 
skogar är helt orörda av människan och därmed kan 
benämnas som urskogar (Naturvårdsverket 2003). Till 
skillnad från de i regel mer avlägsna urskogarna ligger 
Tyrestas urskog i Stockholms län (i Tyresö- och Haninge 
kommun), endast tjugo kilometer sydöst om centrala 
Stockholm. Nationalparken omfattar 1 970 hektar och 
naturreservatet omfattar 2 700 hektar, de totalt 4 670 
hektaren (Naturvårdsverket & Länsstyrelsen i Stockholms 
län 2012) breder ut sig över ett ganska kvadratiskt område 
som mäter ca 7 kilometer från norr till söder och 10 
kilometer från öster till väster (Eniro 2013). Området 
utgörs av cirka 85 procent skog (Naturvårdsverket 2003).

Historia
Att ett större område med urskog finns bevarat så pass 
nära en så stor stad har med en tursam historia att göra. 
I Tyresta by som ligger i södra delen av nationalparken 
och naturreservatet, har människor bott sedan järnåldern. 
Ända fram till 1900-talet avverkades endast skog för 
husbehov av de få bönder som bodde i området. I resten av 
Stockholmsområdet avverkasde skogarna hårt redan under 
1800-talet. I början av 1900-talet började avverkningsrätter 
köpas och säljas även av bönderna i Tyresta by. En av 
bönderna sålde dock aldrig sina avverkningsrätter vilket har 
lett till att det idag finns urskog kvar i Tyresta. På 1930-talet 
hotades Tyrestaskogen av stora avverkningar men köptes 
då av Stockholm stad med syftet att värna om friluftslivet. 
Under 70- och 80-talet var området åter utsatt för nya 
exploateringsplaner vilka stoppades av ideella krafter och 
i samband med detta bildades Tyresta-Åva naturreservat. 

1993 blev de centralare delarna av det skyddade området 
klassat som nationalpark, samtidigt utvidgades reservatet 
för att skydda hela det stora skogsområdet mellan Handen 
och Tyresö. (Naturvårdsverket 2011a)
          I den norra delen av Tyrestaskogen vid Nyfors har man 
funnit de äldsta spåren av industriell verksamhet i Tyresö 
kommun. Man vet att man har använt vattenkraft på 
platsen mellan 1500-talet och 1930-talet. Nyforsområdet 
som sträcker sig runt sjön Tyresö-Flaten och upp mot godset 
Tyresö slott har varit i godsets ägor fram till 1930-talet. 
Inte förrän på 1950–talet exploaterades Nyforsområdet 
runt slottet, då i form av fritidshus och sommarstugor 
dessa präglar än idag bebyggelsen i området. (Sundström 
2012)

Skydd av Tyrestaskogen
Idag skyddas hela Tyrestaskogen genom regelverken 
för nationalparker respektive naturreservat. Den del av 
Tyrestaskogen som är nationalpark fick sitt skydd på 
grund av att området anses vara en representativ och 
bevarandevärd landskapstyp som erbjuder besökaren 
unika naturupplevelser. I samband med att området 
klassades som nationalpark öppnades Nationalparkernas 
hus i Tyresta by, detta som ett steg mot att uppfylla det 
allmänna kriteriet för nationalparker; att uppmuntra till 
och framförallt informera om friluftsliv i skog och mark. 
Nationalparken ägs av staten och lyder generellt sätt 
under striktare regler för friluftsliv än andra skyddade 
naturområden. (Naturvårdsverket 2012- 08-23)

Det som inte är nationalpark i Tyrestaskogen skyddas 
idag som naturreservat. Tyresta naturreservat bildades 
av Länsstyrelsen och kommunerna då området består av 
särskilt värdefulla natur- och livsmiljöer, för att området 
har skyddsvärda arter samt för att området gynnar 
friluftsliv. (Naturvårdsverket 2011a)
      Tyrestaskog är idag ett mycket skyddat område, det 
enda hotet är egentligen slitage från friluftsliv, stormar 
och bränder. En större brand drabbade Tyrestaskogen år 
1999. Hela 450 hektar av skogen i nationalparken och 
naturreservatet brann ner, än idag kan det vara farligt att 
vistas i brandområdet då trädens rötter är sönderbrända 
och kan falla snabbt och plötsligt. (Stiftelsen Tyrestaskogen 
2012a)

Figur 5 visar Sveriges nationalparkers storlek i  
förhålllande till hur nära de ligger en stad, samt ifall 
nationalparken innefattas av urskog (grön cirkel).. 
Figuren visar också att Tyresta nationalpark är ett 
för Sverige ovanligt stort och tätortsnära urskogs-
område. (Naturvårdsverket 2012-08- 23, Digitalt 
bearbetad och sammanställd av Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Kartan visar en sattelitbild över Tyrestaskogen, hur denna är uppdelad i 
nationalpark och naturreservat (Orginalkarta: Lantmäteriet 2012, Digitalt 
bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012) .

Tyresta nationalpark

Tyresta naturreservat
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Tyrestaskogen i sitt sammanhang
Tyrestaskogen är idag indelad i två delar, Tyresta 
nationalpark är skogens kärna och runt om ligger Tyresta 
naturreservat. Naturreservatet fungerar som en buffertzon 
för nationalparken, i reservatet tillåts ett intensivare 
friluftsliv. Huvudentrén till Tyrestaskogen sker idag via 
Tyresta by i den södra delen. Här finns busshållplats, 
parkering, naturrum och café i direkt anslutning till 
nationalparken. Bussarna går en gång i timmen dagtid 
och resan från centrala Stockholm tar ca 60 minuter. Från 
Tyresta by utgår de flesta leder och slingor som tar dig ut 
i skogen. Även i Åva gård i den sydöstra delen finns en 
populär entré med café även den är i direktkontakt med 
nationalparken. Till Åva by går dock ingen kollektivtrafik. 
Om du kommer från norr finns framförallt två mindre 

entréer till naturreservatet via Nyfors, dessa består av en 
parkeringsplats och en informationsskylt. Till Nyfors går 
bussar var tionde minut från centrala Stockholm, resan tar 
cirka 25 minuter. 
       De norra och västra delarna gränsar till sommarstuge-, 
villa- och radhusområden, vilket bidrar till att det även 
finns ett flertal informella entréer till området. Som 
entrésystemet är utformat idag tar sig de mer långväga 
besökarna till Tyrestaskogen genom entréerna i söder. 
Entréerna i norr och de mer informella entréerna utnyttjas 
främst av de som bor i närområdet. 

Kartan visar Tyrestaskogens anlagda målpunkter, faciliteter, stigar och leder 
samt entréer till området (Orginalkarta: Stiftelsen Tyrestaskogens 2012, 
google maps 2012, Lantmäteriet 2012. Digitalt bearbetad av Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Figur 6 är ett diagram som visar avståndet i tid mellan Gullmarsplan i cen-
trala Stockholm och Tyrestaskogen. Restiden mellan Gullmarsplan till den 
norra entrén i Nyfors är mycket kortare än till den södra entrén vid Tyresta 
by. (Orginalkarta och information: google maps 2012 Digitalt bearbetad 
och sammanställd av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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NYFORS - VÅRT
UNDERSÖKNINGSOMRÅDE

Vi har valt att förlägga vår gestaltningsundersökning till 
norra delen av Tyrestaskogen, området vid Nyfors. Detta 
ställningstagande byggde på de inventeringar och analyser 
vi visat tidigare i detta steg. Det främsta skälet var att 
norra delen av Tyrestaskogen tål mer slitage på grund av 
pågående skogsbruk och spår av tidigare kultiverad mark. 
Denna del av Tyrestasskogen är dock idag outnyttjad av 
långväga besökare och fungerar främst som ett bostadsnära 
rekreationsområde. Detta trots att Nyforsområdet ligger 
närmare den del av Stockholm där flest människor bor och 
trots att det hit går tätare turer med kollektivtrafik från 
centrala Stockholm.
      I området vid Nyfors finns ett välutvecklat informellt 
stigssystem, ett sådant är inte lika tydligt utvecklat i den 
södra delen av Tyrestaskogen. Nyforsområdet har också 
ett tydligt formellt stigsystem men det är i och med den 
outvecklade entrén inte lika tillgängliggjort för besökare 
som det i nationalparken i söder. De lagar och regler som 
gäller för naturreservatet i Nyforsområdet är mer tillåtande 
för slitage från friluftsliv jämfört med de i nationalparken 
(Naturvårdsverket & Länsstyrelsen i Stockholms län 2012). 
    Nyforsområdets vegetation är representativt för hur hela 
Tyrestaskogen ser ut, med undantag för den hårt skyddade 
urskogen (Naturvårdsverket 2003).
    Vi har valt att inte dra några fasta gränser för vårt 
gestaltningsområde då vi tror att denna typ av begränsning 
kan verka hämmande för gestaltningsarbetet. Vi har ändå 
valt att inte förlägga gestaltningen utanför naturreservatets 
gränser. Gestaltningen kommer istället under processen att 
utarbeta och motivera sin egen gränsdragning.
    Detta steg fortsätter med en beskrivning av de 
förutsättningar som råder i hela Tyrestaskogen då vi tror 
att det är viktigt med en förståelse för området som helhet. 
Denna beskrivning av hela Tyrestaskogen innefattar 
Nyforsområdet. Detta fördjupas sedan i en detaljerad 
inventering av de rådande förutsättningarna i de norra 
delarna, området kring Nyfors.

Kartan visar vart i Tyrestaskogen Nyforsområdet ligger. 
(Orginalkarta: Lantmäteriet 2012. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Fotografierna visar hur skogen i Nyforsområdet ser ut. (Foto: Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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LANDSKAPET TYRESTASKOGEN

Sprickdalslandskapet
Nationalparken och naturreservatet domineras av barrskog 
men i reservatet finns också inslag av lövskogsområden, 
gammal odlingsmark och innerskärgård. Tyrestaskogen 
är ett sprickdalslandskap, en typ av landskap som 
endast finns i mellersta Sverige och södra Finland. I ett 
sprickdalslandskap har berggrunden storskaligt spruckit 
upp i ett oregelbundet mönster. Tyrestakogen är kuperad 
och den högsta punkten ligger 85 meter över havet. 
Området var tidigare en skärgård, där höjdernas berghällar 
har blottlagts och jorden spolats ner i dalarna. På topparna 
växer den karga hällmarkstallskogen och i slänter och dalar 
är växtligheten frodigare med granen som dominerande 
trädslag. I hela området finner vi myrmarker och 
näringsfattiga sjöar. (Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
2012, Naturvårdsverket 2011a)

Urskogen
En stor del av skogsbeståndet i Tyrestaskogen är mellan 
120 och 350 år gammalt. I naturreservatet är bestånden 
aningen yngre än de i nationalparken. Urskogen, det vill 
säga den skog som bedöms vara ursprunglig och helt orörd, 
finner vi framförallt i nationalparken, denna bedöms utgöra 
hälften av skogen i  nationalparken. Tanken är att hela 
nationalparken och även stora delar av naturreservatet med 
tiden ska utvecklas till urskog. I urskogen i Tyrestaskogen 
finns tallar som är över 400 år gamla. Trädens åldrar varierar 
dock då skogen naturligt föryngras när nya träd växer upp 
i de luckor där gamla fallit. I Tyrestaskogen ligger det död 
ved överallt, alla i olika stadier av nedbrytning. Många 
växter och djur är anpassade efter att leva i dessa miljöer, 
trots detta är de ovanliga och står endast att finna på få 
platser i Sverige. (Naturvårdsverket 2011a)

Hydralogiska system
Sjöar och tjärnar utgör tillsammans cirka 3 procent av 
landytan i Tyrestaskogen. De flesta sjöarna är sprickdalssjöar 
och ligger i nationalparken. Många av sjöarna ingår i 
Åvaåns vattensystem, för att säkerställa dess vattenflöde 
har ett antal dämmen byggts i det vattensystem som ån 
tillhör. I norr gränsar Tyrestaskogen till sjöarna Tyresö-
Flaten, Långsjön och Albysjön och i öster gränsar den till 
Östersjön. (Naturvårdsverket 2003)

Kartan visar Tyrestaskogens högsta och lägsta punkter vilket ger en bild av 
sprickformationerna i landskapet.  (Orginalkarta: Stiftelsen Tyrestaskogen 2012. 
Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Kartan visar Tyrestaskogens hydrologiska system i form av sjöar, hav, bäckar, 
mossar och kärr. (Orginalkarta: Stiftelsen Tyrestaskogen 2012. Digitalt 
bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotografierna visar Sprickdalslandskapet och ett kärr i Tyrestaskogen (Foto: 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012).
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Figur 18. Kartan visar hur vegtationen i Tyrestaskogen är jämt fördelat mel-
lan hällmark och barrskog med undantag för områdets kanter som präglas 
av gräs- och åkermark. Den täta skogens utbredning gör området 
svårorienterat.  (Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Vegetationstyper

1.Hällmarkstallskog
Hällmarkstallskogen utgör drygt en tredjedel av den totala 
mängden skog i Tyrestaskogen. Hällmarken är jordfattig, 
här växer en gles skog med små knotiga tallar. Markskiktet 
domineras av renlav med inslag av andra lavar och mossor. 
Där det finns ett tunt jordtäcke täcks marken av ljung, 
blåbär, lingon. (Naturvårdsverket 2003)

2. Barrskog
Barrskogen utgör lite mer än en tredjedel av landytan i 
Tyrestaskogen. Den torr-friska barrskogen dominerar 
men det finns även en större andel frisk-fuktig barrskog. 
Barrskogen domineras av gran med inslag av björk, rönn, 
ek och ask. Fältskiktet domineras av ris som blåbär, mjölon 
och lingon, här finns även flertalet örtväxter. Bottenskiktet 
utgörs av mossor, karaktärsarter är väggmossa och 
husmossa. I den frisk-fuktiga barrskogen är fältskiktet 
artrikare med många fler örter och bottenskiktet innehåller 
fler mossarter. (Naturvårdsverket 2003)

3. Blandskog
Blandskogen täcker cirka en tiondel av landytan. Vårtbjörk, 
asp och gran är vanliga i blandskogen, fältskiktet liknar 
det i den torr-friska barrskogen men här finns mer gräs. 
(Naturvårdsverket 2003)

4. Lövskog
Lövskogen i Tyrestaskogen består av både triviallövskog 
och ädellövskog och täcker drygt en tjugondel av landytan. 
Triviallövskogen består av ett eller flera av lövträden 
asp, björk, rönn, hägg sälg och klibbal. I buskskiktet 
dominerar sälg och al med inslag av brakved. Fältskiktet 
är dåligt utvecklat och består av olika sorters halvgräs. 
Ädellövskogen är vanlig i anslutning till odlingslandskapet. 
(Naturvårdsverket 2003)

5. Myrmark
Myrarna ligger insprängda i skogen i sprickor och dalar 
och utgör lite mer än en tjugondel av landytan. De är 

små och oftast trädbeklädda, några större öppna myrar 
förekommer. De öppna myrarna finns i de lägre liggande 
delarna men även i svackor i hällmarken, enstaka låga tallar 
eller björkar växer här. I svackor på hällmarken finns myrar 
som domineras av tall och skvattram. I sänkorna finns 
lövkärr med al och björk, dessa ligger ofta i anslutning till 
sjöar och vattendrag. (Naturvårdsverket 2003)

6. Gräsmark
I Tyrestaskogen finns både kultiverade och naturliga 
gräsmarker tillsammans utgör de drygt en tjugondel av 
den totala landytan. De naturliga gräsmarkerna är mycket 
art- och örtrika medan den kultiverade gräsmarkens floran 
är mer artfattig. (Naturvårdsverket 2003)

7. Åker
Jordbruksmarken upptar endast cirka 2 procent av 
landytan i Tyrestaskogen med odling av vallväxter och säd. 
(Naturvårdsverket 2003)
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Kartan visar hur man har zonerat 
Tyresaskogen utefter förvaltning. Hela 
nationalparken lämnas för fri utveckling 
medan andra områden har en mer aktiv 
skötsel.  (Orginalkarta: Länsstyrelsen & 
Naturvårdsverket 2012. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 
2012)

Kartan visar skötselzoner för underhåll 
av det av männsikan anlagda i 
Tyrestaskogen. (Orginalkarta: Länsstyrelsen & 
Naturvårdsverket 2012. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 
2012)
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Fotografierna visar några av de vegetationstyper 
som finns i Tyrestaskogen (Foto: Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

 1. Hällmarksskog
 2. Barrskog
 4. Lövskog
 5. Myrmark
 6. Gräsmark
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Skötsel
Enligt skötselplanen (Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
2012) för Tyresta nationalpark och naturreservat delas 
området in enligt två olika typer av zonindelning (se kartor 
ovan). Zonerna är baserade på en värdering av vilken 
grad av människopåverkan skogen ursprungligen är och 
hur detta bör förvaltas efter. Naturvårdszoneringen för 
Tyrestaskogen (se karta ovan till vänster) har delats in i en 
femgradig zonskala, som sträcker sig från område präglat 
av anläggning till område som är orört av människan. I 
den andra skötselzoneringen speglar respektive zon vad 
en besökare ska kunna förvänta sig av området, detta görs  
genom underhåll av det av männsikan anlagda (se karta 
ovan till höger).
   I den största delen av Tyrestaskogen bedrivs ingen 
skötsel alls, skogen lämnas för fri utveckling med syftet 
att successivt utvecklas till urskog. I naturreservatet sker 
naturvårdsskötsel av gräsmark samt delar av skogsområdet. 
I naturreservatets nordöstra del samt i dess södra delar 
finns områden där aktivt skogsbruk bedrivs. I den norra 
delen av reservatet, söder om Nyfors, är det i stort sett 
jämt fördelat mellan skog som lämnats åt fri utveckling 
och den som underhålls med naturvårdsskötsel. Skötseln 
går framförallt ut på att förebygga slitage samt att renodla 
karaktärer. (Länsstyrelsen & Naturvårdsverket 2012)
   

1.

5. 6.

2. 4.



Öppen mark
Halvöppen mark
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Kartan visar Tyrestaskogens öppna och slutna delar. Sikten är mycket kort i de 
slutna områdena, kort i de dominerande halvslutna områdena. I de öppna om-
rådena är däremot sikten god. (Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt 
bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012) Naturvårds-
verket 2003)
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VISTELSEN I TYRESTASKOGEN
Vi upplever skogen i Tyresta som både tillgänglig och 
otillgänglig på samma gång. Skogen är att betrakta som 
tillgänglig då du kan ta dig fram nästan överallt i den, 
dina möjliga vägval är oändliga så länge du har de fysiska 
möjligheter som krävs för att ta dig fram i terrängen. Skogen 
kan också betraktas som otillgänglig då den är sluten och 
sikten är kort, detta i kombination med att den ser nästan 
likadan ut överallt gör att det är svårt att orientera sig i 
området. Tyrestaskogens svårorienterade förutsättningar 
gör att många inte vågar sig ut i skogen på egen hand, man 
rör sig istället på de välmarkerade slingor och leder som 
går genom området. Vid sjöar och vissa myrar öppnar sig 
skogen och du ser längre, men till skillnad från de slutna 
delarna av skogen som går att beträda kan många av de 
öppna delarna vara otillgängliga. Sprickdalslandskapet 
erbjuder viss variation i slutenhet, i dalarna är skogen tätare 
och mörkare medan hällmarkstallskogen på höjdarna är  
glesare och mer öppen. 

Syftet med nationalparken och naturreservatet i Tyresta är 
dels att det ska bevaras för framtiden och för att skydda 
den biologiska mångfalden men också för att allmänheten 
ska ha möjlighet att vistas i skogen, se och lära sig om hur 
deras omgivningar såg ut innan människan påverkade 
den. Tyrestaskogen behöver alltså sina besökare för att 
kunna fortsätta att vara skyddad från exploatering, därmed 
krävs det att området upplevs tillgängligt. Idag har man 
löst detta tillgängliggörande av Tyrestaskogen med ett 
välmarkerat stigsystem, målpunkter, ett naturrum och 
informationstavlor. Dessa tillagda hjälpmedel presenteras 
på nästa uppslag.
         Ofta formas besökarens aktiviteter efter de hjälpmedel 
som finns i skogen, exempelvis går de flesta på en slinga 
och stannar inte förrän vid den anlagda rastplatsen, kanske 
för att grilla korv vid eldstaden. Besökaren övernattar 
sällan på annan plats i skogen än i något av de vindskydd 
som finns. Besökaren förknippar vissa aktiviteter med 

skogen och  förväntar sig att dessa ska gå att utföra i ett 
rekreativt skogsområde. I och med detta förväntar man 
sig också att hjälpmedel för att utföra dessa aktiviteter 
finns. Vi kan därför säga, då ett tillgängliggörande behövs i 
skogen, att det är inom ramen för vad besökaren kan göra 
i Tyrestaskogen som upplevelsen av Tyrestaskogen formas. 
      I slutet av maj 2003 genomförde ETOUR genom Peter 
Fredman och Anna Hansson en besöksundersökning i 
Tyresta nationalpark. Undersökningen har vi sammanfattat 
i diagrammet på nästa sida (figur 7) och den visar på vilka 
besökarna i Tyresta nationalpark är, vad besökarna gör 
under sin vistelse, vad de förväntar sig att uppleva och 
vad de sedan tyckte om besöket i nationalparken. Detta 
ger oss en förståelse för hur upplevelsen genom dagens 
tillgängliggörande av Tyrestaskogen ser ut.
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Figur 7. Diagrammen ovan ger en sammanfattande bild av den 
besöksundersökning som genomfördes i Tyrestaskogen 2003 (Orginalstatestik: Fred-
man & Hansson 2003. Digitalt bearbetad och sammanställt av Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012).
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Besökare & dess aktiviteter
Tyresta nationalpark och naturreservat är en välbesökt 
skog, det finns inga exakta siffror men besöksantalet 
brukar uppskattas till cirka 1 miljon människor per år 
(Naturvårdsverket & Länsstyrelsen i Stockholms län 2012). 
En uppvuxen skog, som Tyresta, är en mycket populär 
utomhusmiljö som oftare än andra utomhusmiljöer 
framkallar positiv respons hos besökaren (Ward, T. 
2007). Denna positiva respons är oberoende av ålder 
och begränsas istället av besökarens sociala och kulturella 
bakgrund (Ward T. 2007). Enligt den genomförda 
besöksundersökningen i Tyresta nationalpark (Fredman & 
Hansson 2003) förväntar sig besökarna uppleva just denna 
positiva känsla när de vistas i skogen. 
            Enligt undersökningen (Fredman & Hansson 2003) 
kan besökarna i Tyrestaskogen grovt delas in i två grupper; 
de långväga besökarna som besöker nationalparken 
enstaka gånger samt de närboende som nyttjar området 
regelbundet. Många skolklasser eller andra större grupper 
besöker också Tyrestaskogen regelbundet.
      De närboende utgör huvuddelen av besökarna i 
området, orsakerna till att de besöker området mer frekvent 
är just närheten samt att de finner området mer attraktivt 
än andra besökare. De vackra omgivningarna tillsammans 
med välmarkerade leder förhöjer områdets attraktivitet hos 
denna grupp. Aktiviteterna de utför kan till exempel vara 

promenader, stavgång och jogging. Enligt undersökningen 
kommer många till Tyrestaskogen för naturupplevelse, 
naturstudier eller för att plocka svamp och bär, på vintern 
är också skidåkning och pulkaåkning populärt. (Fredman 
& Hansson 2003)
       Undersökningen (Fredman & Hansson 2003) visar 
att de långväga besökarna kommer från hela Sverige och 
ibland andra delar av världen, men framför allt kommer  
besökarna från Stockholmsregionen. Längden på ett 
besök kan vara allt från några timmar till ett par dagar 
med övernattning i vindskydd. Huvudaktiviteten för de 
långväga besökarna är dock vandring som kombineras med 
picknick och naturstudier. De långväga besökarna utgår i 
huvudsak från Tyresta by när de besöker Tyrestaskogen. 
(Fredman & Hansson 2003)

Fotografierna visar olika förutsättningar för 
orienterbarhet i Tyrestaskogen (Foto: Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012).

1. I den slutna skogen är sikten kort och den blir därför  
svårorienterad, skogen är dock tillgänglig att beträda.
2. De öppna delarna av skogen 
erbjuder bättre orienterbarhet men   
är oftast otillgängliga att beträda.
3. Besökare i Tyrestaskogen förväntar sig välmarkerade 
stigar och leder för att slippa gå vilse.
4. I den halvöppna hällmarkskogen är  
sikten något bättre än i den slutna skogen, skogen är 
tillgänglig att beträda.

1.

4.

2. 3.



Kartan visar Tyrestaskogens anlagda och tillgängliggjorda 
målpunkter.  (Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt 
bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012).

Kartan visar Tyrestaskogens anlagda och tillgängliggjorda 
slingor och leder.  (Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. 
Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012).
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Platser att uppleva i Tyrestaskogen
Längs med de slingor och leder som i Tyrestaskogen 
bedömts vara extra vackra, finns tillgängliggjorda 
målpunkter (se karta ovan). Målpunkternas syfte är oftast 
att utgöra ett slags hjälpmedel att uppleva skogen utifrån 
och består framförallt av eldstäder och vindskydd. Om 
besökaren vill göra upp eld eller övernatta i området är 
det endast tillåtet i anknytning till dessa målpunkter. De 
formella målpunkterna går att nå via tydliga leder och finns 
utmarkerade på karta, därmed kan målpunkterna besökas 
av alla och anses vara tillgängliga. (Stiftelsen Tyrestaskogen 
2012b)
     Vid vår inventering av skogen i Tyresta hittade vi även 
många informella målpunkter som man inte finner på 
kartan. Till exempel utgör Tyrestaskogens sjöar och myrar 
ofta naturliga målpunkter och orienteringselement då 
de i kontrast till skogens slutenhet erbjuder längre sikt. 
Det finns också ytterligare personliga och för ögat inte 
synliga målpunkter i skogen, exempelvis svampställen 

som enskilda besökare återkommer till år efter år. Dessa 
informella målpunkter kan variera med säsong och 
väderförutsättningar och är endast synliga för vissa.

Slingor och leder
I nationalparken finns 11 stycken markerade slingor och 
leder, dessa mäter totalt cirka 55 kilometer. De flesta 
slingor och leder utgår från Tyresta by men även från 
Åva gård. Slingorna och lederna är välmarkerade och 
dragna för att ge besökaren en representativ upplevelse av 
skogen eller för att visa upp något specifikt. Framförallt så 
fungerar de som ett hjälpmedel för besökaren för att denne 
ska kunna orientera sig i skogen. Sträckorna har anpassats 
efter hur långt besökaren generellt vill röra sig men 
också efter besökarens krav på framkomlighet. (Stiftelsen 
Tyrestaskogen 2012b)
       Här följer en redogörelse för dessa slingor och leder 
varierar. Barnvagnsslingan och Urskogsstigen (se karta 
ovan) är de som rekommenderas för de som besöker 

Tyrestaskogen för första gången. Urskogsstigen går genom ett 
representativt urskogsområde, området är relativt kuperad 
men stigen är plan och lite bredare så framkomligheten är 
god. Längs med Urskogsstigen finns informationsskyltar 
som informerar besökaren om den natur denne rör sig i. 
Barnvagnsslingan är bred och välpreparerad för att det ska 
vara lätt att ta sig runt i skogen med barnvagn. Längs med 
barnvagnsslingan erbjuds funktionen Ring naturen, där 
besökaren ringer ett telefonnummer för att få information 
om den plats den befinner dig på just då. Utöver dessa två 
slingor finns ytterliggare fem slingor och fyra leder i olika 
svårighetsgrad att välja på för besökaren. Sörmlandsleden 
och Kustleden är de två längsta sträckningarna, de är båda 
närmare en och en halv mil långa och löper även vidare 
ut ur Tyrestaskogen. Via Sörmlandsleden kan du sedan 
fortsätta vandra långa sträckor både söderut och norrut. 
(Stiftelsen Tyrestaskogen 2012b)
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Kartan visar att stora delar av skogen förblir oupplevt då de flesta besökarna 
väljer att röra sig längs med de markerade slingorna och lederna. I den norra 
delen, Nyforsområdet är ett större område tillgängligt för en naturupplevelse 
i och med de många informella stigarna. (Orginalkarta: Naturvårdsverket 
2012, Lantmäteriet 2012 och Google maps 2012. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012) 

Fotografierna visar hur man 
på olika sätt har tillgängliggjort 
Tyrestaskogen. Exempelvis finns 
informationsskyltar, Naturrum 
som är ett besökscenter, anlagda 
gångar, utedass mitt i skogen och 
interaktiva slingor som 
Urskogspromenaden. (Foto: Clara 
Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

Figur 8: Diagrammet visar hur sikten i Tyrestaskogen är kort till följd av att 
skogen är tät och trerrängen är kuperad. (Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

Naturupplevelse genom slingor & leder
De markerade slingorna och lederna är koncentrerade 
till en viss del av Tyrestaskogen för att begränsa slitaget 
på skogen (Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012). 
Besökaren håller sig oftast till dessa markerade leder 
(Fredman och Hansson 2003) vilket gör att besökaren 
endast upplever en liten del av Tyrestaskogen, den största 
delen av skogen får därmed stå orörd och oupplevd. En 
annan orsak till att besökaren oftast endast upplever en 
liten del av Tyrestaskogen är den korta sikten. Denna gör 
att besökaren endast upplever den natur som kantar de 
slingor och leder denne rör sig på. Dessutom fann vi under 
vår vistelse i Tyrestaskogen att bredden på slingor och leder 
ibland hade en negativ inverkan på vår naturupplevelse. 
Ju bredare och mer kontrasterande från den övriga skogen 
underlaget var, desto mer distanserad upplevelde vi skogen 
och upplevelsen av denna. I denna distans upplevde vi att 
det passiva betraktandet av skogen tog ett allt för stort 
utrymme av den totala upplevelsen.
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Karta B visar hur Nyforsområdet har en högre grad av skötsel i jämförelse med nationalparken. Det 
betyder att området i Nyfors tål en högre grad av slitage från friluftsliv. 
(Orginalkarta: Länsstyrelsen & Naturvårdsverket 2012. Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)
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Karta C visar hur sprickdalslandskapets kuperade terräng erbjuder både naturlig orienterbarhet 
och framkomlighet och hur den kan påverka denna negativt. 
 (Orginalkarta:  Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012).
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Karta D visar hur informella samt formella slingor och leder i Nyforsområdet gör en stor del av om-
rådet tillgängligt att uppleva..  (Orginalkartor : Naturvårdsverket 2003 & Google maps 2012. Digitalt 
bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012).
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Karta A visar vegetationstyperna i Nyforsområdet och hur dessa olika typer i en komplex struktur 
är jämt fördelat över hela området. Detta gör skogen svårorienterad. 
(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012) 
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Kartan visar Nyforsområdet i Tyrestaskogens  (Orginalkarta: Lantmäteriet 2012. Digitalt bear-
betad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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RESULTAT: INVENTERING &
ANALYS AV TYRESTASKOGEN

En förutsättning för att den urbana människan ska 
besöka Tyrestaskogen är att förväntar sig rekreativa 
natursupplevelser och att dessa rekreativa naturuplevelser 
erbjuds i Tyrestaskogen. I en inventering och analys 
av området bedömmer vi att Tyrestaskogen förmår 
erbjuda detta men att de hjälpmedel som tillgängliggör 
Tyrestaskogen riskerar att ge avkall på den totala 
naturupplevelsen. Tillgängliggörandet är idag mycket 
striktare i nationalparken än i naturreservatet, detta 
då besökstrycket är högre och skyddet på skogen mer 
restriktivt. I den norra delen av Tyrestaskogen, vid Nyfors, 
har inte samma avkall gjorts på upplevelsen då de styrande, 
tillgängliggörande hjälpmedlen inte är riktigt lika 
dominerande här. Området runt Nyfors kan ses som mer 
tillgängligt för Stockholmregionens samlade befolkning, 
på grund av kortare avstånd, tätare och smidigare 
kommunikationer. Fler närboende har också en mer direkt 
tillgång till området, i jämförelse med Tyrestaskogens södra 
entré vid Tyresta by. Dessutom är området i norr inte lika 
känsligt för slitage från friluftsliv och kanske därför mer 
lämpat för en aktiv rekreativ naturupplevelse. (se karta B 
föregånde sida). 

Nyforsområdets förutsättning för  
naturupplevelse
I Nyforsområdet finner vi generellt sett samma 
vegetationstyper som i nationalparken, med undantag för 
den känsliga urskogen, målet är att stora delar av området 
vid Nyfors successivt ska omvandlas till urskog. Därmed 
kan vi säga att förutsättningen för naturupplevelsen i 
Nyforsområdet i princip kan likställas den i nationalparken. 
      Skogen i Nyforsområdet kan upplevas som likartad 
då vegetationen är tät och sikten kort, detta bidrar till 
att skogen anses svårorienterad (se karta A föregående 
sida). Vegetationens oöverskådliga struktur tillsammans 
med sprickdalslandskapets kuperade terräng (se karta C 
föregående sida) gör att området kan upplevas än mer 
svårorienterat. Därför är naturliga orienteringselement 
och målpunkter så som sjöar, bäckar och andra öppna 
platser viktiga för området. Sjöarna Tyresö-Flaten, 
Albysjön och Långsjön är till exempel naturliga gränser 
som ger Nyforsområdet struktur och tydlighet (se karta C 
föregående sida). Orienterbarheten är en grundläggande 
problematik för tillgängliggörandet av en naturupplevelsen 
i Tyrestaskogen, detta måste beaktas vid en gestaltning i 
Nyforsområdet. 
    

Ett exempel på en viktig naturlig målpunkt i Nyforsområdet 
är den markanta höjd som ligger precis intill entrén i 
norr (se karta ovan). Denna målpunkt är idag en populär 
utsiktspunkt, den används också för klättring. Vi kan 
genom detta exempel säga att sprickdalslandskapet som 
erbjuder en variation i det öppna och slutna är att betrakta 
som en naturlig och viktig orienteringsstruktur. Detta bör 
visas hänsyn till vid en gestaltning i Nyforsområdet.
     En annan idag existerande orienteringsstruktur som 
går att finna i Nyforsområdet är det välmarkerade formella 
stigsystemet. I inventeringen av Nyforsområdet fann vi 
dock långt många fler omarkerade och informella stigar 
vilket gör att skogen här erbjuder besökaren många fler 
vägval och möjliga målpunkter. Det informella stigsystemet 
indikerade dessutom att fler besökare har kunskap om 
området och behärskar att orientera sig här utan att följa 
slingor och markeringar. Det innebär att ett större område 
är tillgängligt att uppleva  i Nyfors (se karta D föregående 
sida). Vid en gestaltning i Nyforsområdet, där syftet är 
att tillgängliggöra naturupplevelsen, bör det informella 
stigsystemets beaktas då det visar att vissa besökare vågar 
orientera sig aktivt efter skogen. Ett tillgängliggörande 
av naturupplevelsen måste behandla besökarens förmåga 
att orientera sig i skogen utan att ge avkall på den totala 
naturupplevelse som Tyrestaskogen erbjuder. 
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Kartan visar tillgängliggjorda, formella slingor, leder 
och målpunkter i Nyforsområdet   (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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OLIKA FÖRHÅLLANDEN TILL
NATUREN

Som vi tidigare nämnt är människans förhållande till 
natur och förväntan på upplevelsen av denna något högst 
personligt och unikt för varje individ (Sörlin 1991). Detta 
faktum innebär att vårt arbete fram till detta steg endast 
har speglat vår personliga syn på naturupplevelsen och hur 
denna bör tillgängliggöras. Det kan upplevas motsägelsefullt 
att vi då, som landskapsarkitekter, ofta gestaltar offentliga 
platser. Offentliga platser som är menade att användas av 
människor som inte nödvändigtvis delar vår uppfattning 
om platsen och upplevelsen av denna. Vi ville av denna 
anledning fördjupa vår förståelse för hur vårt och andras 
förhållande till naturen kan tänkas påverka en gestaltning 
av en plats. Här nedan presenterar vi hur vi gick tillväga 
för att få denna kunskap och hur det i sin tur resulterade i 
fyra olika gestaltningsprogram. Detta steg går att finna i sin 
helhet i bilaga 2 (s. 102). 

Dualistiska begrepp formar vår 
natursyn
Natur är ett av de mest värdeladdade ord vårt språk har 
(Olwig 1987). När vi diskuterar olika sätt att se på natur 
försvinner många relevanta aspekter i och med att ämnet 
ligger djupt rotat i vår sociala och kulturella bakgrund 
(Olwig 1987). Begreppet natursyn är ett metaforiskt 
uttryck som syftar till hur man förhåller sig till och vilka 
åsikter man har om natur, det metaforiska i begreppet 
inrymmer dock en förutbestämd åsikt om och förhållande 
till naturen; att den är något som ska ses med ögonen 
(natur-syn) (Olwig 1993). Då betraktandet har varit något 
vi velat undvika att fokusera på i det gestaltande arbetet 
kände vi ett behov av att omformulera och omvärdera vår 
syn på begreppet natursyn. Vårt mål med detta steg var 
att i en kort workshop ringa in begreppet natursyn, på så 
sätt kunde vi bredda vår undersökning och tillföra mer 
objektivitet. 
      Undersökningen av begreppet natursyn började i 
ett brett resonemang där vi definierade och utvärderade 
begreppet natursyn med egna ord (se bilaga 2). Vi 
tog under denna process fram ett antal synonymer till 
begreppet som vi ansåg vara mer eller mindre giltiga (se 
bilaga 2). När vi hade skaffat oss en egen uppfattning om 
vår personliga definition av begreppet natursyn slog vi 
upp synonymernas och begreppets egentliga definitioner 
i Nationalencyklopedin (2004) och Svenska akademiens 
ordbok SABO (2010). 

Vi kom fram till att begreppet natursyn är ett 
sammanfattande och resonerande begrepp, ett begrepp 
som vi använder för vår åsikt om naturen och vilket 
förhållande vi har till denna (se bilaga 2) och som därmed 
kan påverka vår gestaltning i natur. Vi tror att vår personliga 
natursyn sammanfattar de omedvetna val vi gör mellan 
olika dualistiska begrepp när vi formar vår uppfattning 
om naturen. De dualistiska begreppen är oändligt många  
och tillåter oss att tycka och förhålla oss till natur på 
vitt skilda sätt och inte enbart på det sätt som begreppet 
natursyn antyder; hur man med ögonen ser på natur. Det 
är i valet mellan olika dualistiska begrepp som en åsikt 
och förhållande till naturen, en natursyn, kommer till. De 
dualistiska begreppen bildar tillsammans en natursyn och 
hur många olika dualistiska begrepp en natursyn bygger 
på varierar med individen. I denna förståelsen av vad som 
formar vår natursyn har vi också möjlighet att bättre förstå 
hur denna påverkar vår gestaltning i natur. 
   För att denna undersökning skulle vara möjlig var vi 
tvungna att begränsa oss till de dualistiska begrepp vi 
själva ansåg påverkar människans förhållande till naturen. 
Tillsammans formade de dualistiska begreppen väldigt 
många olika förhållanden till och åsikter om natur, vilka 
alla kan sägas spegla en människas natursyn. Vi bedömde 
att fyra stycken av dessa natursyner var mer relevanta än de 
andra att applicera i Tyrestaskogen. De fyra natursynerna 
har sedan var för sig format ett eget gestaltningsprogram 
utifrån vilket tillgängliggörandet av naturupplevelsen i 
Tyrestaskogen kommer att undersökas. 
     På detta sätt har vi möjligheten att undersöka fyra olika 
samtida förhållanden till natur i Sverige och hur dessa 
kan tänkas påverka en slutlig gestaltning i natur. De fyra 
utformade programmen har i nästa steg fått fungera som 
fyra olika gestaltningsuppdrag. Programmen som utformas 
i detta steg definierar därmed gestaltningsundersökningens 
bredd. 
     I figur 9 på nästa sida visas en princip över hur valen mellan 
dualistiska begrepp kan ge en mängd olika natursyner. 
Diagrammet visar också en princip över hur vi har valt att 
låta fyra av flödena av val mellan dualistiska begrepp bilda 
de olika gestaltningsprogramen för tillgängliggörandet av 
naturupplevelsen i Tyrestaskogen. 



Figur 9. Diagrammet visar ett flödesshema över hur man principiellt skulle kunna välja mellan en 
mängd dualistiska begrepp som till sist resulterar i olika natursyner, det vill säga förhållanden till 
och åsikter om naturen. I valet mellan de dualistiska begreppen kan således fyra gestaltningspro-
gram tas fram. De val som resulterade i gestaltningsprogram kan följas genom de färgkodade 
linjerna. Gul linje ger program 1, turkos linje ger program 2, grön linje ger program 3 
och blå linje ger program 4. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Program 2 
En beställare enligt gestaltningprogram 2 skulle ha följande 
förhållande till och åsikt om naturen:

Okunskap/Kunskap – Har viss kunskap och förväntning på det 
vackra i naturen.
Bevara/Exploatera – Anser naturen vara till för att upplevas, 
endast det vackra bevaras.
Interaktion/Betraktande – Anser att upplevelsen av vacker natur 
sker genom betraktandet.
Auktoritär/Demokratisk – Anser att naturen är demokratisk, där 
människorna sätter reglerna.
Reslistisk/Romantisk –  Romantiserar naturen som en plats att 
uppleva det vackra på.
Otillgänglig/Tillgänglig – Anser att den vackra tillrättalagda 
naturen är disponibel. 
Kollektiv/Individ – Anser naturen vara en individualistisk 
upplevelse.
Intolerant/Tolerant – Är tolerant till ingrepp i naturen. 

Tyrestaskogen ska vara en plats optimerad för upplevelse 
av den vackra naturen, oberoende av besökarens tidigare 
erfarenheter av platsen och allmänna kunskap om natur. 
En viktig del av gestaltningen bör vara tillgängliggörandet 
av ett sammanhängande skogsområde, det ska finnas en 
variation i upplevelser och vägval. Gestaltningen ska inge en 
trygghet och där igenom låta människan uppleva den frihet 
som naturen erbjuder i Tyrestaskogen. Utgångspunkten 
för gestaltningen är ett avgränsat tillgängliggörande av den 
komplexitet Tyrestaskogen rymmer.  

Program 1 
En beställare enligt gestaltningprogram 1 skulle ha följande 
förhållande till och åsikt om naturen:

Okunskap/Kunskap – Har kunskap och förväntning på 
upplevelsen av naturen.
Exploatera/Bevara – Anser naturen vara till för att upplevas som 
bevarad.
Betrakta/Interaktion – Anser att upplevelser av natur sker genom 
interaktion.
Demokratisk/Auktoritär – Anser att naturen är auktoritär, det är 
den som sätter reglerna.
Reslistisk/Romantisk – Är romantiker, naturen är en plats att 
uppleva det ursprungliga.
Tillgänglig/Otillgänglig – Anser naturen svårtillgänglig då man 
förlorat kunskap om den. 
Kollektiv/Individ – Anser naturen vara en individualistisk 
upplevelse, en äventyrsupplevelse.
Intolerant/Tolerant – Är tolerant till ingrepp i naturen. 

I Tyrestaskogen ska man kunna uppleva naturen på nära håll 
vilket förutsätter att besökaren själv besitter viss kunskap 
om naturen. I huvudsak ska gestaltningen syfta till att 
tillgängliggöra möjligheten att skapa dina egna vägar och 
platser och där igenom ge en autentisk upplevelse av naturen. 
En viktig del av gestaltningen bör vara att den uppmanar 
besökaren att vilja lära sig mer om platsen. Utgångspunkten 
för gestaltningen är ett gränslöst tillgängliggörande av den 
komplexitet Tyrestaskogen rymmer.  

RESULTAT: FYRA
GESTALTNINGSPROGRAM

Att vi påstår att det är de dualistiska begreppen som styr vårt förhållande till naturen ska 
inte ses som så svart och vitt, utan är att betrakta som en förenkling av något komplext 
med avsikt att göra det komplexa mer begripligt. De dualistiska begrepp som vi använt 
har varit ett hjälpmedel och verktyg för att få en djupare förståelse för hur olika man 
kan se på naturen och naturupplevelsen, det vill säga ett försök till att bli mer objektiva i 
vår undersökning. Gestaltningprogrammen ska erbjuda en mer allomfattande bild av vad 
ett gestaltat tillgängliggörande av en naturupplevelse kan innebära ur perspektivet olika 
natursyner. Alternativet hade varit att endast arbeta fram ett program som baserats på vårt 
personliga sätt att förhålla oss till naturen. 
      Här nedan beskriver vi de fyra programmen som är en sammanfattning av 
flödesdiagrammet (figur 9) på förestående uppslag. Kartorna visar gestaltningsprogramens  
olika arbetsområden och dess utbredning i området kring Nyfors. 
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Program 3 
En beställare enligt gestaltningprogram 3 skulle ha följande 
förhållande till och åsikt om naturen:

Okunskap/Kunskap – Har viss kunskap om naturen på platsen.
Bevara/Exploatera –Anser naturen vara till för att brukas.
Betrakta/Interaktion –  Anser att upplevelse av natur sker genom 
interaktion.
Auktoritär/Demokratisk – Anser att naturen är en demokratisk 
plats.
Romantisk/Realistisk – Är realist, ser naturen som en plats som 
alla andra.
Tillgänglig/Otillgänglig – Anser naturen inte vara disponibel idag, 
upplever den för auktoritär. 
Individ/Kollektiv – Anser naturen vara kollektiv, 
naturupplevelsen är inte individualistisk.
Intolerant/Tolerant – Är tolerant till ingrepp i naturen.

I Tyrestaskogen ska man kunna uppleva gemenskap i naturen. 
Tyrestaskogen är en resurs för Haninge- och Tyresöborna 
och gestaltningen ska i huvudsak syfta till att tillgängliggöra 
möjligheten för besökaren att känna sig välkommen att 
ta skogeni anspråk. Gestaltningen måste värna om den 
levande kulturen det vill säga att naturen skapas av och med 
människan. Utgångspunkten för gestaltningen är ett gränslöst 
tillgängliggörande i form av en organisering av Tyrestaskogen. 

Program 4 
En beställare enligt gestaltningprogram 4 skulle ha följande 
förhållande till och åsikt om naturen:

Okunskap/Kunskap – Har ingen kunskap om naturen.
Bevara/Exploatera – Anser att natur ska bevaras. 
Betrakta/Interaktion – Anser att upplevelsen av natur sker genom 
betraktandet.
Auktoritär/Demokratisk – Anser att naturen är auktoritär, det är 
den som sätter reglerna.
Romantisk/Realistisk – Är romantiker, ser naturen som det av 
människan orörda.
Otillgänglig/Tillgänglig – Anser naturen vara otillgänglig på alla 
vis. 
Individ/Kollektiv – Anser naturen vara en individualistisk 
upplevelse.
Intolerant/Tolerant – Är intolerant till ingrepp i naturen. 

Tyrestaskogen ska vara en plats optimerad för upplevelse 
av den orörda, oändliga och bräckliga naturen. Oberoende 
av besökarens tidigare erfarenheter av platsen och allmänna 
kunskap om natur ska gestaltningen visa på vikten av 
bevarandet av det unika i skogen. Gestaltningen ska 
inge en trygghet och dessutom erbjuda en upplevelse 
av Tyrestaskogen som annars inte skulle vara möjligt. 
Utgångspunkten för gestaltningen är ett avgränsat 
tillgängliggörande i form av organisering. 
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Orginalkarta Lantmäteriets (2012) bearbetade digitalt 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman (2012) 
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GESTALTNINGSFÖRSLAG 1:

SKOGSINTERAKTION
Ett gestaltningsförslag som svarar mot program 1
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SKOGENS ORIENTERINGSSYSTEM

Fanns inte stigarna i Tyrestaskogen så skulle 
du antagligen försöka orientera dig längs med 
de sjöar, kärr och bäckar som finns här. Då 
Tyrestaskogen är ett sprickdalslandskap finns 
tydliga dalgångar och höjder, du skulle troligen 
röra dig i dalgångarna där framkomligheten är 
som bäst. Bergväggar och branter sätter gränser 
för dalgångarnas utsträckning. Detta är skogens 
eget orienteringssystem. Det är dock väldigt 
storskaligt och kan vara svårt att orientera sig 
efter på plats då din sikt i skogen ofta är 
begränsad och dessa landskapselement kan vara 
svåra att upptäcka. För att lättare orientera sig i 
Tyrestaskogen behöver skogens orienteringssystem 
kompletteras och utvecklas. Detta görs i form av 
att nya orienteringsstrukturer läggs till skogens 
orienteringssystem:

STOMMEN

För att våga orientera dig fritt i skogen behöver 
det orienteringsbara området få tydliga gränser. 
Det orienteringsbara området förläggs till norra 
delen av Tyrestaskogen. Här gränsar skogen till det 
sammanhängande sjösystemet i norr, bostadsområdena 
i öst och väst samt till en höjdkam i söder som 
ligger inne i skogsområdet. Dessa gränser bildar 
tillsammans skogsområdets orienteringsstomme. 
Stommen måste vara tydlig runt hela området så att 
du aldrig riskerar att korsa den omedvetet. Längs 
med stommen ligger entréerna till skogsområdet. 
Följer du stommen kommer du alltså alltid ledas 
tillbaka till de olika entréerna. Stommen är en 
tio meter bred uppröjd gång i skogen, där alla 
träd tagits bort. Längs med den finns ett antal 
entréer, de markeras av varsitt utsiktstorn, dessa 
hjälper dig att få en överblick över området samt 
fungerar som orienteringspunkter som kan ses på 
avstånd. Utsiktstornen byggs av de träd som fälls 
då stommen skapas, på så sätt tas skogens material 
omhand. Den kompletterande stommen är likt den 
kraftledningsgata som idag sträcker sig genom 
skogen en grundläggande orienteringsstruktur med 
en tydlig avgränsning. När du beträder stommen kan 
du inte missta den för något annat än en gräns, 
samtidigt förstör den inte skogsupplevelsen då 
du lägger märke till den först när du är nära. 
Om du vill kan du låta stommen leda dig runt 
hela området, men längs med den finns inte någon 
anlagd stig utan tanken är att du ska lockas ut 
i det stora skogsområdet med hjälp av  de andra 
orienteringsstrukturerna. 
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Ett antal målpunkter adderas till orienteringssystem-
et, dessa ska locka besökaren längre ut i skogsområ-
det. Dessa erbjuder möjligheten att göra upp eld samt 
skyddar besökaren mot väder och vind. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tillsammans bildar de olika oreinteringsstrukturerna 
en helhet där besökaren känner sig trygg att utfor-
ska Tyrestaskogens virrvarr utan att gå vilse. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Huvudkopplingen

Det sträcker sig en koppling tvärs igenom hela 
skogsområdet i öst-västlig riktning, huvudkopplingen. 
Denna koppling är cirka tio meter bred och mycket 
tydlig. Hela sträckan är belyst och har ett avvikande 
markmaterial, allt för att den ska vara tydlig och 
synlig på längre avstånd. Då sträckningen är mycket 
lång och förhållandevis rak kommer besökaren troligtvis 
inte följa den hela vägen utan istället lockas ut i 
skogen längs något av de andra kopplingarna eller de 
mer subtila orienteringselementen.  Huvudkopplingens 
syfte är att skapa en tydlighet och ge besökaren en 
ökad trygghet under vstelsen i skogen. 

Sex Kopplingar

Det finns sex andra kompletterande kopplingar som 
på olika ställen korsar huvudkopplingen. Dessa 
linjära orienteringselement är  något mer subtila än 
huvudkopplingen men kontrasterar fortfarande starkt 
till omgivningarna. Det som skiljer de sex olika 
kopplingarna från varandra är dess färg. 
   De sex kopplingarna är; koppling röd med början 
i Gammelström, koppling gul med början i målpunkten 
intill sjön, koppling blå som löper genom den 
centrala delen av området, koppling vit som har sin 
början vid målpunkten klätterväggen, koppling lila 
som börjar vid Rudmars gård och koppling rosa som 
går parallellt med huvudkopplingen i höjd med entrén 
mellan Raksta och Grändal. 

Exemplet: Koppling Gul

Koppling gul får utgöra exempel för hur de sex 
kopplingarna gestaltas. Koppling gul med början i 
målpunkten intill sjön består av tre parallella, 
långsträckta, byggda element. De tre elementen tar 
tillsammans upp ett område som har en bredd på 10 
meter. För att kopplingen ska vara synliga från så 
många vinklar som möjligt, oberoende av terräng och 
höjdskillnader, varierar de tre elementen i höjd 
och i förhållande till varandra. När det ena byggda 
elementet är 300 centimeter högt är de andra två 45 
centimeter respektive 110 centimeter. När de tre 
parallella väggarna i olika höjd strålar samman med 
en målpunkt eller vägskäl bildar de istället för 
väggar tak, bord och sittplatser. För att de tre 
långsträckta väggarna inte ska verka som en barriär 
är de enskilda väggarna uppdelade i segment som 
aldrig är längre än 15 meter. Segmenten korrelerar 
med varandra så att de visuellt upplevs flyta samman. 
De upplevs tillsammans som en sammanhängande gul 
vägg. Hela den gula kopplingen saknar  tillagd 
belysning och markmaterial, allt för att objekten 
i sig ska kontrastera så mycket som möjligt med 
omgivningarna. Detta gör att de snarare upplevs som 
orienteringselement än faktiska stigmarkörer.

MÅLPUNKTERNA

I skogen finns fyra färdigställda målpunkter, dessa 
erbjuder bekvämligheter som uppskattas efter att 
ha vistats en tid i skogen. Målpunkterna ligger 
på vackra platser i skogen, här finns vindskydd, 
fågeltorn, vatten och eldstad. Målpunkterna är 
utmärkta platser att rasta på, de stimulerar en 
rörelser i skogen och bidrar till att ett mer 
finmaskigt nät byggs upp. Målpunkten intill sjön i 
norr har en grillplats och passar både stora och 
små sällskap. Här finns tillgång till rent vatten , 
ved och vindskydd, detta gäller även målpunkten i 
den centrala delen av skogsområdet. I norr intill 
bergväggen finns klättringsmöjligheter, ett tak och 
en grillplats. I söder intill Övre kärret finns ett 
fågeltorn och en grillplats. 

Fotomontage som visar målpunkten Grillen. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

KOPPLINGARNA

För att allt ska hänga ihop behövs en orienteringsstruktur 
som kopplar och leder dig mellan de naturliga 
orienteringselementen, stommen,  målpunkterna och 
resten av skogen. Kopplingsstrukturen består av ett 
antal linjära element som sträcker sig kors och tvärs 
mellan stommens sidor, de kopplar samman stommen. Om 
du följer en koppling kommer den alltid att leda dig 
till stommen och på så sätt hittar du ut ur skogen. 
Kopplingarna passerar också målpunkter och naturliga 
orienteringspunkter vilket ökar chansen till att du 
stöter på ett ställe du känner igen längs vägen. 
Kopplingarna är att betrakta som band som löper 
genom skogsområdet, de kontrasterar från skogen så 
att du, om du är i närheten, lätt kan få syn på dem 
i skogens virrvarr. Kopplingarna är utmärkta att 
använda som referenser när du skall hitta till dina 
favoritplatser i skogen. Exempelvis så kanske ditt 
bästa svampställe ligger mitt emellan den gula och 
den röda kopplingen.

Som en första orenteringsstruktur förtydligas 
Tyrestaskogens områdesgräns. Längs med hela stommen 
finns entréer, dessa markeras med utsiktstorn. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Nästa orienteringsstruktur som läggs til är kopplin-
gar genom området, detta sker i två hierarkier. Huvud-
kopplingen går tvärs genom skogen och dess utformning 
gör att den är synlig från ett längre avstånd. Denna 
koppling belyses och har ett avvikande markmaterial. 
(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bear-
betad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

De kompletterande kopplingarna korsar alla huvudkop-
plingen. Dessa kopplingar är linjära objekt som kon-
trasterar mot omgivande skog i färg och form. De 
använder sig av olika höjder för att synas. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tyrestaskogens befintliga situation. Skogsområdet 
avgränsas av sjöarna Tyresta- Flaten och Långsjön i 
norr, bostadsområdena Tutviken och Raksta i öst res-
pektive väst och av en tvärsgående höjdkam i söder. 
Höjder, branter, sjökanter, träsk, bäckar och den 
kraftledningsgata som löper genom området är skogens 
naturliga orienteringselement. (Orginalkarta: Natur-
vårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den gula kopplingen, blir ett tydligt orienteringselement i skogen. Dess 
form erbjuder många olika funktioner. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar ett utsiktstorn vid en av entréerna. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

DEN FÖRÄNDERLIGA STRUKTUREN

Den föränderliga strukturen kan bestå av vad som helst, 
exempelvis platser, gångar eller riktningsmarkörer. 
Den föränderliga strukturen byggs med tiden upp och 
ger skogen ett allt mer finmaskigt system av genvägar 
och hemliga platser. Detta sker genom att skogen 
successivt allt mer tas i anspråk av besökarna, 
exempelvis så kanske träd beskärs och kojor byggs. 
Den föränderliga strukturen växer successivt fram 
då besökarna börjar ta skogen i anspråk. Denna 
orienteringsstruktur behöver hela tiden underhållas 
för att få leva kvar. Därför kommer vissa platser 
att försvinna och vissa att utvecklas, nya stigar 
att skapas och gamla att växa igen, allt beroende 
på hur besökarna väljer att ta sig an skogen. Det 
föränderliga lagret är både en del av naturen och en 
del av människan.

Fotomontage som visar exempel på riktningsmarkörer i 
den föränderliga strukturen.(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar hur stommen skapats genom 
att träden rensats bort. (Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Typexempel på kopplingarnas uppbyggnad. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

N  skala 1:7 500

200 m

Fotomontaget visar huvudkopplingen, denna kon-
trasterar mot skogen i avvikande markmaterial samt 
belysning. Belysningen hjälper dig att hitta hem 
efter mörkrets inbrott. (Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Hur långt ochhögt du kan se 
beror bland annat på terrängen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

I kuperad terräng ser man ofta 
mycket korta sträckor därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarna 
tar upp en bredd på minst 10 meter 
och varierar i höjd. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

I skogen är siktens utbredning 
mycket varierad, därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarnas 
höjder varierar. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Få människor skulle ge sig ut i skogen om där inte 
fanns ett fungerande stigsystem. Att orientera 
sig efter naturen är något vi successivt glömt 
bort då snitslade slingor alltid kan leda vår väg. 
Att följa stigar kan på detta sätt ge avkall på 
skogsupplevelsen. När du går på stigen betraktar 
du naturen mer än du interagerar med den. Stigen 
täcker oftast en mycket liten del av skogens 
totala yta men den regisserar och bestämmer vad 
i skogen du ska se och vart du ska ta dig. Den 
ger dock en trygghet för skogens besökare, om 
du håller dig till den så hittar du alltid hem 
och ut ur skogens virrvarr. När vi på detta sätt 
endast upptäcker skogen sedd från stigen uppstår 
en känslomässig distans mellan oss och skogen, 
vi är mitt ute i naturen men är ändå alltid en 
bit ifrån. 
    I det här förslaget ska människan kunna 
använda sig av hela skogsområdet utan att vara 
rädd för att gå vilse. Genom att förstärka och 
lägga till orienteringselement och punkter, ett 
system som du kan vara säker på att du alltid 
korsar, skapas en trygghetskänsla som innebär 
att du kan röra dig fritt i hela skogen. Systemet 
är uppbyggt av olika orienteringsstrukturer som 
varierar i uttryck, uttryck vi känner igen och 
succesivt lär oss att känna igen, vilket gör 
att vi för varje besök kan våga oss längre ut 
i skogen. Tillsammans bildar strukturerna en 
trygghetsstomme som uppmuntrar besökare till att 
ta hela skogsområdet i anspråk, att upptäcka nya 
platser och skapa egna stigar och system. 

SkogsinterAKTION

Att dra en slinga i skogen stimulerar endast en 
rörelse längs med slingan. En sträckning tar dig 
däremot inte tillbaka till din utgångspunkt och 
innebär att du aktivt måste välja vägar för att 
ta dig runt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Bro-
man 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 
2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

SKOGENS ORIENTERINGSSYSTEM

Fanns inte stigarna i Tyrestaskogen så skulle 
du antagligen försöka orientera dig längs med 
de sjöar, kärr och bäckar som finns här. Då 
Tyrestaskogen är ett sprickdalslandskap finns 
tydliga dalgångar och höjder, du skulle troligen 
röra dig i dalgångarna där framkomligheten är 
som bäst. Bergväggar och branter sätter gränser 
för dalgångarnas utsträckning. Detta är skogens 
eget orienteringssystem. Det är dock väldigt 
storskaligt och kan vara svårt att orientera sig 
efter på plats då din sikt i skogen ofta är 
begränsad och dessa landskapselement kan vara 
svåra att upptäcka. För att lättare orientera sig i 
Tyrestaskogen behöver skogens orienteringssystem 
kompletteras och utvecklas. Detta görs i form av 
att nya orienteringsstrukturer läggs till skogens 
orienteringssystem:

STOMMEN

För att våga orientera dig fritt i skogen behöver 
det orienteringsbara området få tydliga gränser. 
Det orienteringsbara området förläggs till norra 
delen av Tyrestaskogen. Här gränsar skogen till det 
sammanhängande sjösystemet i norr, bostadsområdena 
i öst och väst samt till en höjdkam i söder som 
ligger inne i skogsområdet. Dessa gränser bildar 
tillsammans skogsområdets orienteringsstomme. 
Stommen måste vara tydlig runt hela området så att 
du aldrig riskerar att korsa den omedvetet. Längs 
med stommen ligger entréerna till skogsområdet. 
Följer du stommen kommer du alltså alltid ledas 
tillbaka till de olika entréerna. Stommen är en 
tio meter bred uppröjd gång i skogen, där alla 
träd tagits bort. Längs med den finns ett antal 
entréer, de markeras av varsitt utsiktstorn, dessa 
hjälper dig att få en överblick över området samt 
fungerar som orienteringspunkter som kan ses på 
avstånd. Utsiktstornen byggs av de träd som fälls 
då stommen skapas, på så sätt tas skogens material 
omhand. Den kompletterande stommen är likt den 
kraftledningsgata som idag sträcker sig genom 
skogen en grundläggande orienteringsstruktur med 
en tydlig avgränsning. När du beträder stommen kan 
du inte missta den för något annat än en gräns, 
samtidigt förstör den inte skogsupplevelsen då 
du lägger märke till den först när du är nära. 
Om du vill kan du låta stommen leda dig runt 
hela området, men längs med den finns inte någon 
anlagd stig utan tanken är att du ska lockas ut 
i det stora skogsområdet med hjälp av  de andra 
orienteringsstrukturerna. 
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Ett antal målpunkter adderas till orienteringssystem-
et, dessa ska locka besökaren längre ut i skogsområ-
det. Dessa erbjuder möjligheten att göra upp eld samt 
skyddar besökaren mot väder och vind. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tillsammans bildar de olika oreinteringsstrukturerna 
en helhet där besökaren känner sig trygg att utfor-
ska Tyrestaskogens virrvarr utan att gå vilse. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Huvudkopplingen

Det sträcker sig en koppling tvärs igenom hela 
skogsområdet i öst-västlig riktning, huvudkopplingen. 
Denna koppling är cirka tio meter bred och mycket 
tydlig. Hela sträckan är belyst och har ett avvikande 
markmaterial, allt för att den ska vara tydlig och 
synlig på längre avstånd. Då sträckningen är mycket 
lång och förhållandevis rak kommer besökaren troligtvis 
inte följa den hela vägen utan istället lockas ut i 
skogen längs något av de andra kopplingarna eller de 
mer subtila orienteringselementen.  Huvudkopplingens 
syfte är att skapa en tydlighet och ge besökaren en 
ökad trygghet under vstelsen i skogen. 

Sex Kopplingar

Det finns sex andra kompletterande kopplingar som 
på olika ställen korsar huvudkopplingen. Dessa 
linjära orienteringselement är  något mer subtila än 
huvudkopplingen men kontrasterar fortfarande starkt 
till omgivningarna. Det som skiljer de sex olika 
kopplingarna från varandra är dess färg. 
   De sex kopplingarna är; koppling röd med början 
i Gammelström, koppling gul med början i målpunkten 
intill sjön, koppling blå som löper genom den 
centrala delen av området, koppling vit som har sin 
början vid målpunkten klätterväggen, koppling lila 
som börjar vid Rudmars gård och koppling rosa som 
går parallellt med huvudkopplingen i höjd med entrén 
mellan Raksta och Grändal. 

Exemplet: Koppling Gul

Koppling gul får utgöra exempel för hur de sex 
kopplingarna gestaltas. Koppling gul med början i 
målpunkten intill sjön består av tre parallella, 
långsträckta, byggda element. De tre elementen tar 
tillsammans upp ett område som har en bredd på 10 
meter. För att kopplingen ska vara synliga från så 
många vinklar som möjligt, oberoende av terräng och 
höjdskillnader, varierar de tre elementen i höjd 
och i förhållande till varandra. När det ena byggda 
elementet är 300 centimeter högt är de andra två 45 
centimeter respektive 110 centimeter. När de tre 
parallella väggarna i olika höjd strålar samman med 
en målpunkt eller vägskäl bildar de istället för 
väggar tak, bord och sittplatser. För att de tre 
långsträckta väggarna inte ska verka som en barriär 
är de enskilda väggarna uppdelade i segment som 
aldrig är längre än 15 meter. Segmenten korrelerar 
med varandra så att de visuellt upplevs flyta samman. 
De upplevs tillsammans som en sammanhängande gul 
vägg. Hela den gula kopplingen saknar  tillagd 
belysning och markmaterial, allt för att objekten 
i sig ska kontrastera så mycket som möjligt med 
omgivningarna. Detta gör att de snarare upplevs som 
orienteringselement än faktiska stigmarkörer.

MÅLPUNKTERNA

I skogen finns fyra färdigställda målpunkter, dessa 
erbjuder bekvämligheter som uppskattas efter att 
ha vistats en tid i skogen. Målpunkterna ligger 
på vackra platser i skogen, här finns vindskydd, 
fågeltorn, vatten och eldstad. Målpunkterna är 
utmärkta platser att rasta på, de stimulerar en 
rörelser i skogen och bidrar till att ett mer 
finmaskigt nät byggs upp. Målpunkten intill sjön i 
norr har en grillplats och passar både stora och 
små sällskap. Här finns tillgång till rent vatten , 
ved och vindskydd, detta gäller även målpunkten i 
den centrala delen av skogsområdet. I norr intill 
bergväggen finns klättringsmöjligheter, ett tak och 
en grillplats. I söder intill Övre kärret finns ett 
fågeltorn och en grillplats. 

Fotomontage som visar målpunkten Grillen. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

KOPPLINGARNA

För att allt ska hänga ihop behövs en orienteringsstruktur 
som kopplar och leder dig mellan de naturliga 
orienteringselementen, stommen,  målpunkterna och 
resten av skogen. Kopplingsstrukturen består av ett 
antal linjära element som sträcker sig kors och tvärs 
mellan stommens sidor, de kopplar samman stommen. Om 
du följer en koppling kommer den alltid att leda dig 
till stommen och på så sätt hittar du ut ur skogen. 
Kopplingarna passerar också målpunkter och naturliga 
orienteringspunkter vilket ökar chansen till att du 
stöter på ett ställe du känner igen längs vägen. 
Kopplingarna är att betrakta som band som löper 
genom skogsområdet, de kontrasterar från skogen så 
att du, om du är i närheten, lätt kan få syn på dem 
i skogens virrvarr. Kopplingarna är utmärkta att 
använda som referenser när du skall hitta till dina 
favoritplatser i skogen. Exempelvis så kanske ditt 
bästa svampställe ligger mitt emellan den gula och 
den röda kopplingen.

Som en första orenteringsstruktur förtydligas 
Tyrestaskogens områdesgräns. Längs med hela stommen 
finns entréer, dessa markeras med utsiktstorn. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Nästa orienteringsstruktur som läggs til är kopplin-
gar genom området, detta sker i två hierarkier. Huvud-
kopplingen går tvärs genom skogen och dess utformning 
gör att den är synlig från ett längre avstånd. Denna 
koppling belyses och har ett avvikande markmaterial. 
(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bear-
betad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

De kompletterande kopplingarna korsar alla huvudkop-
plingen. Dessa kopplingar är linjära objekt som kon-
trasterar mot omgivande skog i färg och form. De 
använder sig av olika höjder för att synas. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tyrestaskogens befintliga situation. Skogsområdet 
avgränsas av sjöarna Tyresta- Flaten och Långsjön i 
norr, bostadsområdena Tutviken och Raksta i öst res-
pektive väst och av en tvärsgående höjdkam i söder. 
Höjder, branter, sjökanter, träsk, bäckar och den 
kraftledningsgata som löper genom området är skogens 
naturliga orienteringselement. (Orginalkarta: Natur-
vårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den gula kopplingen, blir ett tydligt orienteringselement i skogen. Dess 
form erbjuder många olika funktioner. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar ett utsiktstorn vid en av entréerna. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

DEN FÖRÄNDERLIGA STRUKTUREN

Den föränderliga strukturen kan bestå av vad som helst, 
exempelvis platser, gångar eller riktningsmarkörer. 
Den föränderliga strukturen byggs med tiden upp och 
ger skogen ett allt mer finmaskigt system av genvägar 
och hemliga platser. Detta sker genom att skogen 
successivt allt mer tas i anspråk av besökarna, 
exempelvis så kanske träd beskärs och kojor byggs. 
Den föränderliga strukturen växer successivt fram 
då besökarna börjar ta skogen i anspråk. Denna 
orienteringsstruktur behöver hela tiden underhållas 
för att få leva kvar. Därför kommer vissa platser 
att försvinna och vissa att utvecklas, nya stigar 
att skapas och gamla att växa igen, allt beroende 
på hur besökarna väljer att ta sig an skogen. Det 
föränderliga lagret är både en del av naturen och en 
del av människan.

Fotomontage som visar exempel på riktningsmarkörer i 
den föränderliga strukturen.(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar hur stommen skapats genom 
att träden rensats bort. (Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Typexempel på kopplingarnas uppbyggnad. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

N  skala 1:7 500

200 m

Fotomontaget visar huvudkopplingen, denna kon-
trasterar mot skogen i avvikande markmaterial samt 
belysning. Belysningen hjälper dig att hitta hem 
efter mörkrets inbrott. (Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Hur långt ochhögt du kan se 
beror bland annat på terrängen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

I kuperad terräng ser man ofta 
mycket korta sträckor därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarna 
tar upp en bredd på minst 10 meter 
och varierar i höjd. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

I skogen är siktens utbredning 
mycket varierad, därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarnas 
höjder varierar. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Få människor skulle ge sig ut i skogen om där inte 
fanns ett fungerande stigsystem. Att orientera 
sig efter naturen är något vi successivt glömt 
bort då snitslade slingor alltid kan leda vår väg. 
Att följa stigar kan på detta sätt ge avkall på 
skogsupplevelsen. När du går på stigen betraktar 
du naturen mer än du interagerar med den. Stigen 
täcker oftast en mycket liten del av skogens 
totala yta men den regisserar och bestämmer vad 
i skogen du ska se och vart du ska ta dig. Den 
ger dock en trygghet för skogens besökare, om 
du håller dig till den så hittar du alltid hem 
och ut ur skogens virrvarr. När vi på detta sätt 
endast upptäcker skogen sedd från stigen uppstår 
en känslomässig distans mellan oss och skogen, 
vi är mitt ute i naturen men är ändå alltid en 
bit ifrån. 
    I det här förslaget ska människan kunna 
använda sig av hela skogsområdet utan att vara 
rädd för att gå vilse. Genom att förstärka och 
lägga till orienteringselement och punkter, ett 
system som du kan vara säker på att du alltid 
korsar, skapas en trygghetskänsla som innebär 
att du kan röra dig fritt i hela skogen. Systemet 
är uppbyggt av olika orienteringsstrukturer som 
varierar i uttryck, uttryck vi känner igen och 
succesivt lär oss att känna igen, vilket gör 
att vi för varje besök kan våga oss längre ut 
i skogen. Tillsammans bildar strukturerna en 
trygghetsstomme som uppmuntrar besökare till att 
ta hela skogsområdet i anspråk, att upptäcka nya 
platser och skapa egna stigar och system. 

SkogsinterAKTION

Att dra en slinga i skogen stimulerar endast en 
rörelse längs med slingan. En sträckning tar dig 
däremot inte tillbaka till din utgångspunkt och 
innebär att du aktivt måste välja vägar för att 
ta dig runt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Bro-
man 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 
2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)



SKOGENS ORIENTERINGSSYSTEM

Fanns inte stigarna i Tyrestaskogen så skulle 
du antagligen försöka orientera dig längs med 
de sjöar, kärr och bäckar som finns här. Då 
Tyrestaskogen är ett sprickdalslandskap finns 
tydliga dalgångar och höjder, du skulle troligen 
röra dig i dalgångarna där framkomligheten är 
som bäst. Bergväggar och branter sätter gränser 
för dalgångarnas utsträckning. Detta är skogens 
eget orienteringssystem. Det är dock väldigt 
storskaligt och kan vara svårt att orientera sig 
efter på plats då din sikt i skogen ofta är 
begränsad och dessa landskapselement kan vara 
svåra att upptäcka. För att lättare orientera sig i 
Tyrestaskogen behöver skogens orienteringssystem 
kompletteras och utvecklas. Detta görs i form av 
att nya orienteringsstrukturer läggs till skogens 
orienteringssystem:

STOMMEN

För att våga orientera dig fritt i skogen behöver 
det orienteringsbara området få tydliga gränser. 
Det orienteringsbara området förläggs till norra 
delen av Tyrestaskogen. Här gränsar skogen till det 
sammanhängande sjösystemet i norr, bostadsområdena 
i öst och väst samt till en höjdkam i söder som 
ligger inne i skogsområdet. Dessa gränser bildar 
tillsammans skogsområdets orienteringsstomme. 
Stommen måste vara tydlig runt hela området så att 
du aldrig riskerar att korsa den omedvetet. Längs 
med stommen ligger entréerna till skogsområdet. 
Följer du stommen kommer du alltså alltid ledas 
tillbaka till de olika entréerna. Stommen är en 
tio meter bred uppröjd gång i skogen, där alla 
träd tagits bort. Längs med den finns ett antal 
entréer, de markeras av varsitt utsiktstorn, dessa 
hjälper dig att få en överblick över området samt 
fungerar som orienteringspunkter som kan ses på 
avstånd. Utsiktstornen byggs av de träd som fälls 
då stommen skapas, på så sätt tas skogens material 
omhand. Den kompletterande stommen är likt den 
kraftledningsgata som idag sträcker sig genom 
skogen en grundläggande orienteringsstruktur med 
en tydlig avgränsning. När du beträder stommen kan 
du inte missta den för något annat än en gräns, 
samtidigt förstör den inte skogsupplevelsen då 
du lägger märke till den först när du är nära. 
Om du vill kan du låta stommen leda dig runt 
hela området, men längs med den finns inte någon 
anlagd stig utan tanken är att du ska lockas ut 
i det stora skogsområdet med hjälp av  de andra 
orienteringsstrukturerna. 
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Ett antal målpunkter adderas till orienteringssystem-
et, dessa ska locka besökaren längre ut i skogsområ-
det. Dessa erbjuder möjligheten att göra upp eld samt 
skyddar besökaren mot väder och vind. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tillsammans bildar de olika oreinteringsstrukturerna 
en helhet där besökaren känner sig trygg att utfor-
ska Tyrestaskogens virrvarr utan att gå vilse. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Huvudkopplingen

Det sträcker sig en koppling tvärs igenom hela 
skogsområdet i öst-västlig riktning, huvudkopplingen. 
Denna koppling är cirka tio meter bred och mycket 
tydlig. Hela sträckan är belyst och har ett avvikande 
markmaterial, allt för att den ska vara tydlig och 
synlig på längre avstånd. Då sträckningen är mycket 
lång och förhållandevis rak kommer besökaren troligtvis 
inte följa den hela vägen utan istället lockas ut i 
skogen längs något av de andra kopplingarna eller de 
mer subtila orienteringselementen.  Huvudkopplingens 
syfte är att skapa en tydlighet och ge besökaren en 
ökad trygghet under vstelsen i skogen. 

Sex Kopplingar

Det finns sex andra kompletterande kopplingar som 
på olika ställen korsar huvudkopplingen. Dessa 
linjära orienteringselement är  något mer subtila än 
huvudkopplingen men kontrasterar fortfarande starkt 
till omgivningarna. Det som skiljer de sex olika 
kopplingarna från varandra är dess färg. 
   De sex kopplingarna är; koppling röd med början 
i Gammelström, koppling gul med början i målpunkten 
intill sjön, koppling blå som löper genom den 
centrala delen av området, koppling vit som har sin 
början vid målpunkten klätterväggen, koppling lila 
som börjar vid Rudmars gård och koppling rosa som 
går parallellt med huvudkopplingen i höjd med entrén 
mellan Raksta och Grändal. 

Exemplet: Koppling Gul

Koppling gul får utgöra exempel för hur de sex 
kopplingarna gestaltas. Koppling gul med början i 
målpunkten intill sjön består av tre parallella, 
långsträckta, byggda element. De tre elementen tar 
tillsammans upp ett område som har en bredd på 10 
meter. För att kopplingen ska vara synliga från så 
många vinklar som möjligt, oberoende av terräng och 
höjdskillnader, varierar de tre elementen i höjd 
och i förhållande till varandra. När det ena byggda 
elementet är 300 centimeter högt är de andra två 45 
centimeter respektive 110 centimeter. När de tre 
parallella väggarna i olika höjd strålar samman med 
en målpunkt eller vägskäl bildar de istället för 
väggar tak, bord och sittplatser. För att de tre 
långsträckta väggarna inte ska verka som en barriär 
är de enskilda väggarna uppdelade i segment som 
aldrig är längre än 15 meter. Segmenten korrelerar 
med varandra så att de visuellt upplevs flyta samman. 
De upplevs tillsammans som en sammanhängande gul 
vägg. Hela den gula kopplingen saknar  tillagd 
belysning och markmaterial, allt för att objekten 
i sig ska kontrastera så mycket som möjligt med 
omgivningarna. Detta gör att de snarare upplevs som 
orienteringselement än faktiska stigmarkörer.

MÅLPUNKTERNA

I skogen finns fyra färdigställda målpunkter, dessa 
erbjuder bekvämligheter som uppskattas efter att 
ha vistats en tid i skogen. Målpunkterna ligger 
på vackra platser i skogen, här finns vindskydd, 
fågeltorn, vatten och eldstad. Målpunkterna är 
utmärkta platser att rasta på, de stimulerar en 
rörelser i skogen och bidrar till att ett mer 
finmaskigt nät byggs upp. Målpunkten intill sjön i 
norr har en grillplats och passar både stora och 
små sällskap. Här finns tillgång till rent vatten , 
ved och vindskydd, detta gäller även målpunkten i 
den centrala delen av skogsområdet. I norr intill 
bergväggen finns klättringsmöjligheter, ett tak och 
en grillplats. I söder intill Övre kärret finns ett 
fågeltorn och en grillplats. 

Fotomontage som visar målpunkten Grillen. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

KOPPLINGARNA

För att allt ska hänga ihop behövs en orienteringsstruktur 
som kopplar och leder dig mellan de naturliga 
orienteringselementen, stommen,  målpunkterna och 
resten av skogen. Kopplingsstrukturen består av ett 
antal linjära element som sträcker sig kors och tvärs 
mellan stommens sidor, de kopplar samman stommen. Om 
du följer en koppling kommer den alltid att leda dig 
till stommen och på så sätt hittar du ut ur skogen. 
Kopplingarna passerar också målpunkter och naturliga 
orienteringspunkter vilket ökar chansen till att du 
stöter på ett ställe du känner igen längs vägen. 
Kopplingarna är att betrakta som band som löper 
genom skogsområdet, de kontrasterar från skogen så 
att du, om du är i närheten, lätt kan få syn på dem 
i skogens virrvarr. Kopplingarna är utmärkta att 
använda som referenser när du skall hitta till dina 
favoritplatser i skogen. Exempelvis så kanske ditt 
bästa svampställe ligger mitt emellan den gula och 
den röda kopplingen.

Som en första orenteringsstruktur förtydligas 
Tyrestaskogens områdesgräns. Längs med hela stommen 
finns entréer, dessa markeras med utsiktstorn. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Nästa orienteringsstruktur som läggs til är kopplin-
gar genom området, detta sker i två hierarkier. Huvud-
kopplingen går tvärs genom skogen och dess utformning 
gör att den är synlig från ett längre avstånd. Denna 
koppling belyses och har ett avvikande markmaterial. 
(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bear-
betad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

De kompletterande kopplingarna korsar alla huvudkop-
plingen. Dessa kopplingar är linjära objekt som kon-
trasterar mot omgivande skog i färg och form. De 
använder sig av olika höjder för att synas. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tyrestaskogens befintliga situation. Skogsområdet 
avgränsas av sjöarna Tyresta- Flaten och Långsjön i 
norr, bostadsområdena Tutviken och Raksta i öst res-
pektive väst och av en tvärsgående höjdkam i söder. 
Höjder, branter, sjökanter, träsk, bäckar och den 
kraftledningsgata som löper genom området är skogens 
naturliga orienteringselement. (Orginalkarta: Natur-
vårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den gula kopplingen, blir ett tydligt orienteringselement i skogen. Dess 
form erbjuder många olika funktioner. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar ett utsiktstorn vid en av entréerna. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

DEN FÖRÄNDERLIGA STRUKTUREN

Den föränderliga strukturen kan bestå av vad som helst, 
exempelvis platser, gångar eller riktningsmarkörer. 
Den föränderliga strukturen byggs med tiden upp och 
ger skogen ett allt mer finmaskigt system av genvägar 
och hemliga platser. Detta sker genom att skogen 
successivt allt mer tas i anspråk av besökarna, 
exempelvis så kanske träd beskärs och kojor byggs. 
Den föränderliga strukturen växer successivt fram 
då besökarna börjar ta skogen i anspråk. Denna 
orienteringsstruktur behöver hela tiden underhållas 
för att få leva kvar. Därför kommer vissa platser 
att försvinna och vissa att utvecklas, nya stigar 
att skapas och gamla att växa igen, allt beroende 
på hur besökarna väljer att ta sig an skogen. Det 
föränderliga lagret är både en del av naturen och en 
del av människan.

Fotomontage som visar exempel på riktningsmarkörer i 
den föränderliga strukturen.(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar hur stommen skapats genom 
att träden rensats bort. (Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Typexempel på kopplingarnas uppbyggnad. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

N  skala 1:7 500

200 m

Fotomontaget visar huvudkopplingen, denna kon-
trasterar mot skogen i avvikande markmaterial samt 
belysning. Belysningen hjälper dig att hitta hem 
efter mörkrets inbrott. (Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Hur långt ochhögt du kan se 
beror bland annat på terrängen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

I kuperad terräng ser man ofta 
mycket korta sträckor därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarna 
tar upp en bredd på minst 10 meter 
och varierar i höjd. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

I skogen är siktens utbredning 
mycket varierad, därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarnas 
höjder varierar. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Få människor skulle ge sig ut i skogen om där inte 
fanns ett fungerande stigsystem. Att orientera 
sig efter naturen är något vi successivt glömt 
bort då snitslade slingor alltid kan leda vår väg. 
Att följa stigar kan på detta sätt ge avkall på 
skogsupplevelsen. När du går på stigen betraktar 
du naturen mer än du interagerar med den. Stigen 
täcker oftast en mycket liten del av skogens 
totala yta men den regisserar och bestämmer vad 
i skogen du ska se och vart du ska ta dig. Den 
ger dock en trygghet för skogens besökare, om 
du håller dig till den så hittar du alltid hem 
och ut ur skogens virrvarr. När vi på detta sätt 
endast upptäcker skogen sedd från stigen uppstår 
en känslomässig distans mellan oss och skogen, 
vi är mitt ute i naturen men är ändå alltid en 
bit ifrån. 
    I det här förslaget ska människan kunna 
använda sig av hela skogsområdet utan att vara 
rädd för att gå vilse. Genom att förstärka och 
lägga till orienteringselement och punkter, ett 
system som du kan vara säker på att du alltid 
korsar, skapas en trygghetskänsla som innebär 
att du kan röra dig fritt i hela skogen. Systemet 
är uppbyggt av olika orienteringsstrukturer som 
varierar i uttryck, uttryck vi känner igen och 
succesivt lär oss att känna igen, vilket gör 
att vi för varje besök kan våga oss längre ut 
i skogen. Tillsammans bildar strukturerna en 
trygghetsstomme som uppmuntrar besökare till att 
ta hela skogsområdet i anspråk, att upptäcka nya 
platser och skapa egna stigar och system. 

SkogsinterAKTION

Att dra en slinga i skogen stimulerar endast en 
rörelse längs med slingan. En sträckning tar dig 
däremot inte tillbaka till din utgångspunkt och 
innebär att du aktivt måste välja vägar för att 
ta dig runt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Bro-
man 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 
2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

SKOGENS ORIENTERINGSSYSTEM

Fanns inte stigarna i Tyrestaskogen så skulle 
du antagligen försöka orientera dig längs med 
de sjöar, kärr och bäckar som finns här. Då 
Tyrestaskogen är ett sprickdalslandskap finns 
tydliga dalgångar och höjder, du skulle troligen 
röra dig i dalgångarna där framkomligheten är 
som bäst. Bergväggar och branter sätter gränser 
för dalgångarnas utsträckning. Detta är skogens 
eget orienteringssystem. Det är dock väldigt 
storskaligt och kan vara svårt att orientera sig 
efter på plats då din sikt i skogen ofta är 
begränsad och dessa landskapselement kan vara 
svåra att upptäcka. För att lättare orientera sig i 
Tyrestaskogen behöver skogens orienteringssystem 
kompletteras och utvecklas. Detta görs i form av 
att nya orienteringsstrukturer läggs till skogens 
orienteringssystem:

STOMMEN

För att våga orientera dig fritt i skogen behöver 
det orienteringsbara området få tydliga gränser. 
Det orienteringsbara området förläggs till norra 
delen av Tyrestaskogen. Här gränsar skogen till det 
sammanhängande sjösystemet i norr, bostadsområdena 
i öst och väst samt till en höjdkam i söder som 
ligger inne i skogsområdet. Dessa gränser bildar 
tillsammans skogsområdets orienteringsstomme. 
Stommen måste vara tydlig runt hela området så att 
du aldrig riskerar att korsa den omedvetet. Längs 
med stommen ligger entréerna till skogsområdet. 
Följer du stommen kommer du alltså alltid ledas 
tillbaka till de olika entréerna. Stommen är en 
tio meter bred uppröjd gång i skogen, där alla 
träd tagits bort. Längs med den finns ett antal 
entréer, de markeras av varsitt utsiktstorn, dessa 
hjälper dig att få en överblick över området samt 
fungerar som orienteringspunkter som kan ses på 
avstånd. Utsiktstornen byggs av de träd som fälls 
då stommen skapas, på så sätt tas skogens material 
omhand. Den kompletterande stommen är likt den 
kraftledningsgata som idag sträcker sig genom 
skogen en grundläggande orienteringsstruktur med 
en tydlig avgränsning. När du beträder stommen kan 
du inte missta den för något annat än en gräns, 
samtidigt förstör den inte skogsupplevelsen då 
du lägger märke till den först när du är nära. 
Om du vill kan du låta stommen leda dig runt 
hela området, men längs med den finns inte någon 
anlagd stig utan tanken är att du ska lockas ut 
i det stora skogsområdet med hjälp av  de andra 
orienteringsstrukturerna. 
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Ett antal målpunkter adderas till orienteringssystem-
et, dessa ska locka besökaren längre ut i skogsområ-
det. Dessa erbjuder möjligheten att göra upp eld samt 
skyddar besökaren mot väder och vind. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tillsammans bildar de olika oreinteringsstrukturerna 
en helhet där besökaren känner sig trygg att utfor-
ska Tyrestaskogens virrvarr utan att gå vilse. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Huvudkopplingen

Det sträcker sig en koppling tvärs igenom hela 
skogsområdet i öst-västlig riktning, huvudkopplingen. 
Denna koppling är cirka tio meter bred och mycket 
tydlig. Hela sträckan är belyst och har ett avvikande 
markmaterial, allt för att den ska vara tydlig och 
synlig på längre avstånd. Då sträckningen är mycket 
lång och förhållandevis rak kommer besökaren troligtvis 
inte följa den hela vägen utan istället lockas ut i 
skogen längs något av de andra kopplingarna eller de 
mer subtila orienteringselementen.  Huvudkopplingens 
syfte är att skapa en tydlighet och ge besökaren en 
ökad trygghet under vstelsen i skogen. 

Sex Kopplingar

Det finns sex andra kompletterande kopplingar som 
på olika ställen korsar huvudkopplingen. Dessa 
linjära orienteringselement är  något mer subtila än 
huvudkopplingen men kontrasterar fortfarande starkt 
till omgivningarna. Det som skiljer de sex olika 
kopplingarna från varandra är dess färg. 
   De sex kopplingarna är; koppling röd med början 
i Gammelström, koppling gul med början i målpunkten 
intill sjön, koppling blå som löper genom den 
centrala delen av området, koppling vit som har sin 
början vid målpunkten klätterväggen, koppling lila 
som börjar vid Rudmars gård och koppling rosa som 
går parallellt med huvudkopplingen i höjd med entrén 
mellan Raksta och Grändal. 

Exemplet: Koppling Gul

Koppling gul får utgöra exempel för hur de sex 
kopplingarna gestaltas. Koppling gul med början i 
målpunkten intill sjön består av tre parallella, 
långsträckta, byggda element. De tre elementen tar 
tillsammans upp ett område som har en bredd på 10 
meter. För att kopplingen ska vara synliga från så 
många vinklar som möjligt, oberoende av terräng och 
höjdskillnader, varierar de tre elementen i höjd 
och i förhållande till varandra. När det ena byggda 
elementet är 300 centimeter högt är de andra två 45 
centimeter respektive 110 centimeter. När de tre 
parallella väggarna i olika höjd strålar samman med 
en målpunkt eller vägskäl bildar de istället för 
väggar tak, bord och sittplatser. För att de tre 
långsträckta väggarna inte ska verka som en barriär 
är de enskilda väggarna uppdelade i segment som 
aldrig är längre än 15 meter. Segmenten korrelerar 
med varandra så att de visuellt upplevs flyta samman. 
De upplevs tillsammans som en sammanhängande gul 
vägg. Hela den gula kopplingen saknar  tillagd 
belysning och markmaterial, allt för att objekten 
i sig ska kontrastera så mycket som möjligt med 
omgivningarna. Detta gör att de snarare upplevs som 
orienteringselement än faktiska stigmarkörer.

MÅLPUNKTERNA

I skogen finns fyra färdigställda målpunkter, dessa 
erbjuder bekvämligheter som uppskattas efter att 
ha vistats en tid i skogen. Målpunkterna ligger 
på vackra platser i skogen, här finns vindskydd, 
fågeltorn, vatten och eldstad. Målpunkterna är 
utmärkta platser att rasta på, de stimulerar en 
rörelser i skogen och bidrar till att ett mer 
finmaskigt nät byggs upp. Målpunkten intill sjön i 
norr har en grillplats och passar både stora och 
små sällskap. Här finns tillgång till rent vatten , 
ved och vindskydd, detta gäller även målpunkten i 
den centrala delen av skogsområdet. I norr intill 
bergväggen finns klättringsmöjligheter, ett tak och 
en grillplats. I söder intill Övre kärret finns ett 
fågeltorn och en grillplats. 

Fotomontage som visar målpunkten Grillen. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

KOPPLINGARNA

För att allt ska hänga ihop behövs en orienteringsstruktur 
som kopplar och leder dig mellan de naturliga 
orienteringselementen, stommen,  målpunkterna och 
resten av skogen. Kopplingsstrukturen består av ett 
antal linjära element som sträcker sig kors och tvärs 
mellan stommens sidor, de kopplar samman stommen. Om 
du följer en koppling kommer den alltid att leda dig 
till stommen och på så sätt hittar du ut ur skogen. 
Kopplingarna passerar också målpunkter och naturliga 
orienteringspunkter vilket ökar chansen till att du 
stöter på ett ställe du känner igen längs vägen. 
Kopplingarna är att betrakta som band som löper 
genom skogsområdet, de kontrasterar från skogen så 
att du, om du är i närheten, lätt kan få syn på dem 
i skogens virrvarr. Kopplingarna är utmärkta att 
använda som referenser när du skall hitta till dina 
favoritplatser i skogen. Exempelvis så kanske ditt 
bästa svampställe ligger mitt emellan den gula och 
den röda kopplingen.

Som en första orenteringsstruktur förtydligas 
Tyrestaskogens områdesgräns. Längs med hela stommen 
finns entréer, dessa markeras med utsiktstorn. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Nästa orienteringsstruktur som läggs til är kopplin-
gar genom området, detta sker i två hierarkier. Huvud-
kopplingen går tvärs genom skogen och dess utformning 
gör att den är synlig från ett längre avstånd. Denna 
koppling belyses och har ett avvikande markmaterial. 
(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bear-
betad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

De kompletterande kopplingarna korsar alla huvudkop-
plingen. Dessa kopplingar är linjära objekt som kon-
trasterar mot omgivande skog i färg och form. De 
använder sig av olika höjder för att synas. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tyrestaskogens befintliga situation. Skogsområdet 
avgränsas av sjöarna Tyresta- Flaten och Långsjön i 
norr, bostadsområdena Tutviken och Raksta i öst res-
pektive väst och av en tvärsgående höjdkam i söder. 
Höjder, branter, sjökanter, träsk, bäckar och den 
kraftledningsgata som löper genom området är skogens 
naturliga orienteringselement. (Orginalkarta: Natur-
vårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den gula kopplingen, blir ett tydligt orienteringselement i skogen. Dess 
form erbjuder många olika funktioner. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar ett utsiktstorn vid en av entréerna. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

DEN FÖRÄNDERLIGA STRUKTUREN

Den föränderliga strukturen kan bestå av vad som helst, 
exempelvis platser, gångar eller riktningsmarkörer. 
Den föränderliga strukturen byggs med tiden upp och 
ger skogen ett allt mer finmaskigt system av genvägar 
och hemliga platser. Detta sker genom att skogen 
successivt allt mer tas i anspråk av besökarna, 
exempelvis så kanske träd beskärs och kojor byggs. 
Den föränderliga strukturen växer successivt fram 
då besökarna börjar ta skogen i anspråk. Denna 
orienteringsstruktur behöver hela tiden underhållas 
för att få leva kvar. Därför kommer vissa platser 
att försvinna och vissa att utvecklas, nya stigar 
att skapas och gamla att växa igen, allt beroende 
på hur besökarna väljer att ta sig an skogen. Det 
föränderliga lagret är både en del av naturen och en 
del av människan.

Fotomontage som visar exempel på riktningsmarkörer i 
den föränderliga strukturen.(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar hur stommen skapats genom 
att träden rensats bort. (Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Typexempel på kopplingarnas uppbyggnad. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

N  skala 1:7 500

200 m

Fotomontaget visar huvudkopplingen, denna kon-
trasterar mot skogen i avvikande markmaterial samt 
belysning. Belysningen hjälper dig att hitta hem 
efter mörkrets inbrott. (Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Hur långt ochhögt du kan se 
beror bland annat på terrängen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

I kuperad terräng ser man ofta 
mycket korta sträckor därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarna 
tar upp en bredd på minst 10 meter 
och varierar i höjd. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

I skogen är siktens utbredning 
mycket varierad, därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarnas 
höjder varierar. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Få människor skulle ge sig ut i skogen om där inte 
fanns ett fungerande stigsystem. Att orientera 
sig efter naturen är något vi successivt glömt 
bort då snitslade slingor alltid kan leda vår väg. 
Att följa stigar kan på detta sätt ge avkall på 
skogsupplevelsen. När du går på stigen betraktar 
du naturen mer än du interagerar med den. Stigen 
täcker oftast en mycket liten del av skogens 
totala yta men den regisserar och bestämmer vad 
i skogen du ska se och vart du ska ta dig. Den 
ger dock en trygghet för skogens besökare, om 
du håller dig till den så hittar du alltid hem 
och ut ur skogens virrvarr. När vi på detta sätt 
endast upptäcker skogen sedd från stigen uppstår 
en känslomässig distans mellan oss och skogen, 
vi är mitt ute i naturen men är ändå alltid en 
bit ifrån. 
    I det här förslaget ska människan kunna 
använda sig av hela skogsområdet utan att vara 
rädd för att gå vilse. Genom att förstärka och 
lägga till orienteringselement och punkter, ett 
system som du kan vara säker på att du alltid 
korsar, skapas en trygghetskänsla som innebär 
att du kan röra dig fritt i hela skogen. Systemet 
är uppbyggt av olika orienteringsstrukturer som 
varierar i uttryck, uttryck vi känner igen och 
succesivt lär oss att känna igen, vilket gör 
att vi för varje besök kan våga oss längre ut 
i skogen. Tillsammans bildar strukturerna en 
trygghetsstomme som uppmuntrar besökare till att 
ta hela skogsområdet i anspråk, att upptäcka nya 
platser och skapa egna stigar och system. 

SkogsinterAKTION

Att dra en slinga i skogen stimulerar endast en 
rörelse längs med slingan. En sträckning tar dig 
däremot inte tillbaka till din utgångspunkt och 
innebär att du aktivt måste välja vägar för att 
ta dig runt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Bro-
man 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 
2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)



SKOGENS ORIENTERINGSSYSTEM

Fanns inte stigarna i Tyrestaskogen så skulle 
du antagligen försöka orientera dig längs med 
de sjöar, kärr och bäckar som finns här. Då 
Tyrestaskogen är ett sprickdalslandskap finns 
tydliga dalgångar och höjder, du skulle troligen 
röra dig i dalgångarna där framkomligheten är 
som bäst. Bergväggar och branter sätter gränser 
för dalgångarnas utsträckning. Detta är skogens 
eget orienteringssystem. Det är dock väldigt 
storskaligt och kan vara svårt att orientera sig 
efter på plats då din sikt i skogen ofta är 
begränsad och dessa landskapselement kan vara 
svåra att upptäcka. För att lättare orientera sig i 
Tyrestaskogen behöver skogens orienteringssystem 
kompletteras och utvecklas. Detta görs i form av 
att nya orienteringsstrukturer läggs till skogens 
orienteringssystem:

STOMMEN

För att våga orientera dig fritt i skogen behöver 
det orienteringsbara området få tydliga gränser. 
Det orienteringsbara området förläggs till norra 
delen av Tyrestaskogen. Här gränsar skogen till det 
sammanhängande sjösystemet i norr, bostadsområdena 
i öst och väst samt till en höjdkam i söder som 
ligger inne i skogsområdet. Dessa gränser bildar 
tillsammans skogsområdets orienteringsstomme. 
Stommen måste vara tydlig runt hela området så att 
du aldrig riskerar att korsa den omedvetet. Längs 
med stommen ligger entréerna till skogsområdet. 
Följer du stommen kommer du alltså alltid ledas 
tillbaka till de olika entréerna. Stommen är en 
tio meter bred uppröjd gång i skogen, där alla 
träd tagits bort. Längs med den finns ett antal 
entréer, de markeras av varsitt utsiktstorn, dessa 
hjälper dig att få en överblick över området samt 
fungerar som orienteringspunkter som kan ses på 
avstånd. Utsiktstornen byggs av de träd som fälls 
då stommen skapas, på så sätt tas skogens material 
omhand. Den kompletterande stommen är likt den 
kraftledningsgata som idag sträcker sig genom 
skogen en grundläggande orienteringsstruktur med 
en tydlig avgränsning. När du beträder stommen kan 
du inte missta den för något annat än en gräns, 
samtidigt förstör den inte skogsupplevelsen då 
du lägger märke till den först när du är nära. 
Om du vill kan du låta stommen leda dig runt 
hela området, men längs med den finns inte någon 
anlagd stig utan tanken är att du ska lockas ut 
i det stora skogsområdet med hjälp av  de andra 
orienteringsstrukturerna. 
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Ett antal målpunkter adderas till orienteringssystem-
et, dessa ska locka besökaren längre ut i skogsområ-
det. Dessa erbjuder möjligheten att göra upp eld samt 
skyddar besökaren mot väder och vind. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tillsammans bildar de olika oreinteringsstrukturerna 
en helhet där besökaren känner sig trygg att utfor-
ska Tyrestaskogens virrvarr utan att gå vilse. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Huvudkopplingen

Det sträcker sig en koppling tvärs igenom hela 
skogsområdet i öst-västlig riktning, huvudkopplingen. 
Denna koppling är cirka tio meter bred och mycket 
tydlig. Hela sträckan är belyst och har ett avvikande 
markmaterial, allt för att den ska vara tydlig och 
synlig på längre avstånd. Då sträckningen är mycket 
lång och förhållandevis rak kommer besökaren troligtvis 
inte följa den hela vägen utan istället lockas ut i 
skogen längs något av de andra kopplingarna eller de 
mer subtila orienteringselementen.  Huvudkopplingens 
syfte är att skapa en tydlighet och ge besökaren en 
ökad trygghet under vstelsen i skogen. 

Sex Kopplingar

Det finns sex andra kompletterande kopplingar som 
på olika ställen korsar huvudkopplingen. Dessa 
linjära orienteringselement är  något mer subtila än 
huvudkopplingen men kontrasterar fortfarande starkt 
till omgivningarna. Det som skiljer de sex olika 
kopplingarna från varandra är dess färg. 
   De sex kopplingarna är; koppling röd med början 
i Gammelström, koppling gul med början i målpunkten 
intill sjön, koppling blå som löper genom den 
centrala delen av området, koppling vit som har sin 
början vid målpunkten klätterväggen, koppling lila 
som börjar vid Rudmars gård och koppling rosa som 
går parallellt med huvudkopplingen i höjd med entrén 
mellan Raksta och Grändal. 

Exemplet: Koppling Gul

Koppling gul får utgöra exempel för hur de sex 
kopplingarna gestaltas. Koppling gul med början i 
målpunkten intill sjön består av tre parallella, 
långsträckta, byggda element. De tre elementen tar 
tillsammans upp ett område som har en bredd på 10 
meter. För att kopplingen ska vara synliga från så 
många vinklar som möjligt, oberoende av terräng och 
höjdskillnader, varierar de tre elementen i höjd 
och i förhållande till varandra. När det ena byggda 
elementet är 300 centimeter högt är de andra två 45 
centimeter respektive 110 centimeter. När de tre 
parallella väggarna i olika höjd strålar samman med 
en målpunkt eller vägskäl bildar de istället för 
väggar tak, bord och sittplatser. För att de tre 
långsträckta väggarna inte ska verka som en barriär 
är de enskilda väggarna uppdelade i segment som 
aldrig är längre än 15 meter. Segmenten korrelerar 
med varandra så att de visuellt upplevs flyta samman. 
De upplevs tillsammans som en sammanhängande gul 
vägg. Hela den gula kopplingen saknar  tillagd 
belysning och markmaterial, allt för att objekten 
i sig ska kontrastera så mycket som möjligt med 
omgivningarna. Detta gör att de snarare upplevs som 
orienteringselement än faktiska stigmarkörer.

MÅLPUNKTERNA

I skogen finns fyra färdigställda målpunkter, dessa 
erbjuder bekvämligheter som uppskattas efter att 
ha vistats en tid i skogen. Målpunkterna ligger 
på vackra platser i skogen, här finns vindskydd, 
fågeltorn, vatten och eldstad. Målpunkterna är 
utmärkta platser att rasta på, de stimulerar en 
rörelser i skogen och bidrar till att ett mer 
finmaskigt nät byggs upp. Målpunkten intill sjön i 
norr har en grillplats och passar både stora och 
små sällskap. Här finns tillgång till rent vatten , 
ved och vindskydd, detta gäller även målpunkten i 
den centrala delen av skogsområdet. I norr intill 
bergväggen finns klättringsmöjligheter, ett tak och 
en grillplats. I söder intill Övre kärret finns ett 
fågeltorn och en grillplats. 

Fotomontage som visar målpunkten Grillen. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

KOPPLINGARNA

För att allt ska hänga ihop behövs en orienteringsstruktur 
som kopplar och leder dig mellan de naturliga 
orienteringselementen, stommen,  målpunkterna och 
resten av skogen. Kopplingsstrukturen består av ett 
antal linjära element som sträcker sig kors och tvärs 
mellan stommens sidor, de kopplar samman stommen. Om 
du följer en koppling kommer den alltid att leda dig 
till stommen och på så sätt hittar du ut ur skogen. 
Kopplingarna passerar också målpunkter och naturliga 
orienteringspunkter vilket ökar chansen till att du 
stöter på ett ställe du känner igen längs vägen. 
Kopplingarna är att betrakta som band som löper 
genom skogsområdet, de kontrasterar från skogen så 
att du, om du är i närheten, lätt kan få syn på dem 
i skogens virrvarr. Kopplingarna är utmärkta att 
använda som referenser när du skall hitta till dina 
favoritplatser i skogen. Exempelvis så kanske ditt 
bästa svampställe ligger mitt emellan den gula och 
den röda kopplingen.

Som en första orenteringsstruktur förtydligas 
Tyrestaskogens områdesgräns. Längs med hela stommen 
finns entréer, dessa markeras med utsiktstorn. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Nästa orienteringsstruktur som läggs til är kopplin-
gar genom området, detta sker i två hierarkier. Huvud-
kopplingen går tvärs genom skogen och dess utformning 
gör att den är synlig från ett längre avstånd. Denna 
koppling belyses och har ett avvikande markmaterial. 
(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bear-
betad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

De kompletterande kopplingarna korsar alla huvudkop-
plingen. Dessa kopplingar är linjära objekt som kon-
trasterar mot omgivande skog i färg och form. De 
använder sig av olika höjder för att synas. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tyrestaskogens befintliga situation. Skogsområdet 
avgränsas av sjöarna Tyresta- Flaten och Långsjön i 
norr, bostadsområdena Tutviken och Raksta i öst res-
pektive väst och av en tvärsgående höjdkam i söder. 
Höjder, branter, sjökanter, träsk, bäckar och den 
kraftledningsgata som löper genom området är skogens 
naturliga orienteringselement. (Orginalkarta: Natur-
vårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den gula kopplingen, blir ett tydligt orienteringselement i skogen. Dess 
form erbjuder många olika funktioner. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar ett utsiktstorn vid en av entréerna. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

DEN FÖRÄNDERLIGA STRUKTUREN

Den föränderliga strukturen kan bestå av vad som helst, 
exempelvis platser, gångar eller riktningsmarkörer. 
Den föränderliga strukturen byggs med tiden upp och 
ger skogen ett allt mer finmaskigt system av genvägar 
och hemliga platser. Detta sker genom att skogen 
successivt allt mer tas i anspråk av besökarna, 
exempelvis så kanske träd beskärs och kojor byggs. 
Den föränderliga strukturen växer successivt fram 
då besökarna börjar ta skogen i anspråk. Denna 
orienteringsstruktur behöver hela tiden underhållas 
för att få leva kvar. Därför kommer vissa platser 
att försvinna och vissa att utvecklas, nya stigar 
att skapas och gamla att växa igen, allt beroende 
på hur besökarna väljer att ta sig an skogen. Det 
föränderliga lagret är både en del av naturen och en 
del av människan.

Fotomontage som visar exempel på riktningsmarkörer i 
den föränderliga strukturen.(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar hur stommen skapats genom 
att träden rensats bort. (Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Typexempel på kopplingarnas uppbyggnad. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

N  skala 1:7 500

200 m

Fotomontaget visar huvudkopplingen, denna kon-
trasterar mot skogen i avvikande markmaterial samt 
belysning. Belysningen hjälper dig att hitta hem 
efter mörkrets inbrott. (Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Hur långt ochhögt du kan se 
beror bland annat på terrängen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

I kuperad terräng ser man ofta 
mycket korta sträckor därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarna 
tar upp en bredd på minst 10 meter 
och varierar i höjd. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

I skogen är siktens utbredning 
mycket varierad, därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarnas 
höjder varierar. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Få människor skulle ge sig ut i skogen om där inte 
fanns ett fungerande stigsystem. Att orientera 
sig efter naturen är något vi successivt glömt 
bort då snitslade slingor alltid kan leda vår väg. 
Att följa stigar kan på detta sätt ge avkall på 
skogsupplevelsen. När du går på stigen betraktar 
du naturen mer än du interagerar med den. Stigen 
täcker oftast en mycket liten del av skogens 
totala yta men den regisserar och bestämmer vad 
i skogen du ska se och vart du ska ta dig. Den 
ger dock en trygghet för skogens besökare, om 
du håller dig till den så hittar du alltid hem 
och ut ur skogens virrvarr. När vi på detta sätt 
endast upptäcker skogen sedd från stigen uppstår 
en känslomässig distans mellan oss och skogen, 
vi är mitt ute i naturen men är ändå alltid en 
bit ifrån. 
    I det här förslaget ska människan kunna 
använda sig av hela skogsområdet utan att vara 
rädd för att gå vilse. Genom att förstärka och 
lägga till orienteringselement och punkter, ett 
system som du kan vara säker på att du alltid 
korsar, skapas en trygghetskänsla som innebär 
att du kan röra dig fritt i hela skogen. Systemet 
är uppbyggt av olika orienteringsstrukturer som 
varierar i uttryck, uttryck vi känner igen och 
succesivt lär oss att känna igen, vilket gör 
att vi för varje besök kan våga oss längre ut 
i skogen. Tillsammans bildar strukturerna en 
trygghetsstomme som uppmuntrar besökare till att 
ta hela skogsområdet i anspråk, att upptäcka nya 
platser och skapa egna stigar och system. 

SkogsinterAKTION

Att dra en slinga i skogen stimulerar endast en 
rörelse längs med slingan. En sträckning tar dig 
däremot inte tillbaka till din utgångspunkt och 
innebär att du aktivt måste välja vägar för att 
ta dig runt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Bro-
man 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 
2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)



SKOGENS ORIENTERINGSSYSTEM

Fanns inte stigarna i Tyrestaskogen så skulle 
du antagligen försöka orientera dig längs med 
de sjöar, kärr och bäckar som finns här. Då 
Tyrestaskogen är ett sprickdalslandskap finns 
tydliga dalgångar och höjder, du skulle troligen 
röra dig i dalgångarna där framkomligheten är 
som bäst. Bergväggar och branter sätter gränser 
för dalgångarnas utsträckning. Detta är skogens 
eget orienteringssystem. Det är dock väldigt 
storskaligt och kan vara svårt att orientera sig 
efter på plats då din sikt i skogen ofta är 
begränsad och dessa landskapselement kan vara 
svåra att upptäcka. För att lättare orientera sig i 
Tyrestaskogen behöver skogens orienteringssystem 
kompletteras och utvecklas. Detta görs i form av 
att nya orienteringsstrukturer läggs till skogens 
orienteringssystem:

STOMMEN

För att våga orientera dig fritt i skogen behöver 
det orienteringsbara området få tydliga gränser. 
Det orienteringsbara området förläggs till norra 
delen av Tyrestaskogen. Här gränsar skogen till det 
sammanhängande sjösystemet i norr, bostadsområdena 
i öst och väst samt till en höjdkam i söder som 
ligger inne i skogsområdet. Dessa gränser bildar 
tillsammans skogsområdets orienteringsstomme. 
Stommen måste vara tydlig runt hela området så att 
du aldrig riskerar att korsa den omedvetet. Längs 
med stommen ligger entréerna till skogsområdet. 
Följer du stommen kommer du alltså alltid ledas 
tillbaka till de olika entréerna. Stommen är en 
tio meter bred uppröjd gång i skogen, där alla 
träd tagits bort. Längs med den finns ett antal 
entréer, de markeras av varsitt utsiktstorn, dessa 
hjälper dig att få en överblick över området samt 
fungerar som orienteringspunkter som kan ses på 
avstånd. Utsiktstornen byggs av de träd som fälls 
då stommen skapas, på så sätt tas skogens material 
omhand. Den kompletterande stommen är likt den 
kraftledningsgata som idag sträcker sig genom 
skogen en grundläggande orienteringsstruktur med 
en tydlig avgränsning. När du beträder stommen kan 
du inte missta den för något annat än en gräns, 
samtidigt förstör den inte skogsupplevelsen då 
du lägger märke till den först när du är nära. 
Om du vill kan du låta stommen leda dig runt 
hela området, men längs med den finns inte någon 
anlagd stig utan tanken är att du ska lockas ut 
i det stora skogsområdet med hjälp av  de andra 
orienteringsstrukturerna. 
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Ett antal målpunkter adderas till orienteringssystem-
et, dessa ska locka besökaren längre ut i skogsområ-
det. Dessa erbjuder möjligheten att göra upp eld samt 
skyddar besökaren mot väder och vind. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tillsammans bildar de olika oreinteringsstrukturerna 
en helhet där besökaren känner sig trygg att utfor-
ska Tyrestaskogens virrvarr utan att gå vilse. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Huvudkopplingen

Det sträcker sig en koppling tvärs igenom hela 
skogsområdet i öst-västlig riktning, huvudkopplingen. 
Denna koppling är cirka tio meter bred och mycket 
tydlig. Hela sträckan är belyst och har ett avvikande 
markmaterial, allt för att den ska vara tydlig och 
synlig på längre avstånd. Då sträckningen är mycket 
lång och förhållandevis rak kommer besökaren troligtvis 
inte följa den hela vägen utan istället lockas ut i 
skogen längs något av de andra kopplingarna eller de 
mer subtila orienteringselementen.  Huvudkopplingens 
syfte är att skapa en tydlighet och ge besökaren en 
ökad trygghet under vstelsen i skogen. 

Sex Kopplingar

Det finns sex andra kompletterande kopplingar som 
på olika ställen korsar huvudkopplingen. Dessa 
linjära orienteringselement är  något mer subtila än 
huvudkopplingen men kontrasterar fortfarande starkt 
till omgivningarna. Det som skiljer de sex olika 
kopplingarna från varandra är dess färg. 
   De sex kopplingarna är; koppling röd med början 
i Gammelström, koppling gul med början i målpunkten 
intill sjön, koppling blå som löper genom den 
centrala delen av området, koppling vit som har sin 
början vid målpunkten klätterväggen, koppling lila 
som börjar vid Rudmars gård och koppling rosa som 
går parallellt med huvudkopplingen i höjd med entrén 
mellan Raksta och Grändal. 

Exemplet: Koppling Gul

Koppling gul får utgöra exempel för hur de sex 
kopplingarna gestaltas. Koppling gul med början i 
målpunkten intill sjön består av tre parallella, 
långsträckta, byggda element. De tre elementen tar 
tillsammans upp ett område som har en bredd på 10 
meter. För att kopplingen ska vara synliga från så 
många vinklar som möjligt, oberoende av terräng och 
höjdskillnader, varierar de tre elementen i höjd 
och i förhållande till varandra. När det ena byggda 
elementet är 300 centimeter högt är de andra två 45 
centimeter respektive 110 centimeter. När de tre 
parallella väggarna i olika höjd strålar samman med 
en målpunkt eller vägskäl bildar de istället för 
väggar tak, bord och sittplatser. För att de tre 
långsträckta väggarna inte ska verka som en barriär 
är de enskilda väggarna uppdelade i segment som 
aldrig är längre än 15 meter. Segmenten korrelerar 
med varandra så att de visuellt upplevs flyta samman. 
De upplevs tillsammans som en sammanhängande gul 
vägg. Hela den gula kopplingen saknar  tillagd 
belysning och markmaterial, allt för att objekten 
i sig ska kontrastera så mycket som möjligt med 
omgivningarna. Detta gör att de snarare upplevs som 
orienteringselement än faktiska stigmarkörer.

MÅLPUNKTERNA

I skogen finns fyra färdigställda målpunkter, dessa 
erbjuder bekvämligheter som uppskattas efter att 
ha vistats en tid i skogen. Målpunkterna ligger 
på vackra platser i skogen, här finns vindskydd, 
fågeltorn, vatten och eldstad. Målpunkterna är 
utmärkta platser att rasta på, de stimulerar en 
rörelser i skogen och bidrar till att ett mer 
finmaskigt nät byggs upp. Målpunkten intill sjön i 
norr har en grillplats och passar både stora och 
små sällskap. Här finns tillgång till rent vatten , 
ved och vindskydd, detta gäller även målpunkten i 
den centrala delen av skogsområdet. I norr intill 
bergväggen finns klättringsmöjligheter, ett tak och 
en grillplats. I söder intill Övre kärret finns ett 
fågeltorn och en grillplats. 

Fotomontage som visar målpunkten Grillen. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

KOPPLINGARNA

För att allt ska hänga ihop behövs en orienteringsstruktur 
som kopplar och leder dig mellan de naturliga 
orienteringselementen, stommen,  målpunkterna och 
resten av skogen. Kopplingsstrukturen består av ett 
antal linjära element som sträcker sig kors och tvärs 
mellan stommens sidor, de kopplar samman stommen. Om 
du följer en koppling kommer den alltid att leda dig 
till stommen och på så sätt hittar du ut ur skogen. 
Kopplingarna passerar också målpunkter och naturliga 
orienteringspunkter vilket ökar chansen till att du 
stöter på ett ställe du känner igen längs vägen. 
Kopplingarna är att betrakta som band som löper 
genom skogsområdet, de kontrasterar från skogen så 
att du, om du är i närheten, lätt kan få syn på dem 
i skogens virrvarr. Kopplingarna är utmärkta att 
använda som referenser när du skall hitta till dina 
favoritplatser i skogen. Exempelvis så kanske ditt 
bästa svampställe ligger mitt emellan den gula och 
den röda kopplingen.

Som en första orenteringsstruktur förtydligas 
Tyrestaskogens områdesgräns. Längs med hela stommen 
finns entréer, dessa markeras med utsiktstorn. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Nästa orienteringsstruktur som läggs til är kopplin-
gar genom området, detta sker i två hierarkier. Huvud-
kopplingen går tvärs genom skogen och dess utformning 
gör att den är synlig från ett längre avstånd. Denna 
koppling belyses och har ett avvikande markmaterial. 
(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bear-
betad av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

De kompletterande kopplingarna korsar alla huvudkop-
plingen. Dessa kopplingar är linjära objekt som kon-
trasterar mot omgivande skog i färg och form. De 
använder sig av olika höjder för att synas. (Orgin-
alkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Tyrestaskogens befintliga situation. Skogsområdet 
avgränsas av sjöarna Tyresta- Flaten och Långsjön i 
norr, bostadsområdena Tutviken och Raksta i öst res-
pektive väst och av en tvärsgående höjdkam i söder. 
Höjder, branter, sjökanter, träsk, bäckar och den 
kraftledningsgata som löper genom området är skogens 
naturliga orienteringselement. (Orginalkarta: Natur-
vårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den gula kopplingen, blir ett tydligt orienteringselement i skogen. Dess 
form erbjuder många olika funktioner. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar ett utsiktstorn vid en av entréerna. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

DEN FÖRÄNDERLIGA STRUKTUREN

Den föränderliga strukturen kan bestå av vad som helst, 
exempelvis platser, gångar eller riktningsmarkörer. 
Den föränderliga strukturen byggs med tiden upp och 
ger skogen ett allt mer finmaskigt system av genvägar 
och hemliga platser. Detta sker genom att skogen 
successivt allt mer tas i anspråk av besökarna, 
exempelvis så kanske träd beskärs och kojor byggs. 
Den föränderliga strukturen växer successivt fram 
då besökarna börjar ta skogen i anspråk. Denna 
orienteringsstruktur behöver hela tiden underhållas 
för att få leva kvar. Därför kommer vissa platser 
att försvinna och vissa att utvecklas, nya stigar 
att skapas och gamla att växa igen, allt beroende 
på hur besökarna väljer att ta sig an skogen. Det 
föränderliga lagret är både en del av naturen och en 
del av människan.

Fotomontage som visar exempel på riktningsmarkörer i 
den föränderliga strukturen.(Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar hur stommen skapats genom 
att träden rensats bort. (Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Typexempel på kopplingarnas uppbyggnad. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

N  skala 1:7 500

200 m

Fotomontaget visar huvudkopplingen, denna kon-
trasterar mot skogen i avvikande markmaterial samt 
belysning. Belysningen hjälper dig att hitta hem 
efter mörkrets inbrott. (Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Hur långt ochhögt du kan se 
beror bland annat på terrängen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

I kuperad terräng ser man ofta 
mycket korta sträckor därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarna 
tar upp en bredd på minst 10 meter 
och varierar i höjd. (Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

I skogen är siktens utbredning 
mycket varierad, därför är det 
viktigt att de linjära kopplingarnas 
höjder varierar. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Få människor skulle ge sig ut i skogen om där inte 
fanns ett fungerande stigsystem. Att orientera 
sig efter naturen är något vi successivt glömt 
bort då snitslade slingor alltid kan leda vår väg. 
Att följa stigar kan på detta sätt ge avkall på 
skogsupplevelsen. När du går på stigen betraktar 
du naturen mer än du interagerar med den. Stigen 
täcker oftast en mycket liten del av skogens 
totala yta men den regisserar och bestämmer vad 
i skogen du ska se och vart du ska ta dig. Den 
ger dock en trygghet för skogens besökare, om 
du håller dig till den så hittar du alltid hem 
och ut ur skogens virrvarr. När vi på detta sätt 
endast upptäcker skogen sedd från stigen uppstår 
en känslomässig distans mellan oss och skogen, 
vi är mitt ute i naturen men är ändå alltid en 
bit ifrån. 
    I det här förslaget ska människan kunna 
använda sig av hela skogsområdet utan att vara 
rädd för att gå vilse. Genom att förstärka och 
lägga till orienteringselement och punkter, ett 
system som du kan vara säker på att du alltid 
korsar, skapas en trygghetskänsla som innebär 
att du kan röra dig fritt i hela skogen. Systemet 
är uppbyggt av olika orienteringsstrukturer som 
varierar i uttryck, uttryck vi känner igen och 
succesivt lär oss att känna igen, vilket gör 
att vi för varje besök kan våga oss längre ut 
i skogen. Tillsammans bildar strukturerna en 
trygghetsstomme som uppmuntrar besökare till att 
ta hela skogsområdet i anspråk, att upptäcka nya 
platser och skapa egna stigar och system. 

SkogsinterAKTION

Att dra en slinga i skogen stimulerar endast en 
rörelse längs med slingan. En sträckning tar dig 
däremot inte tillbaka till din utgångspunkt och 
innebär att du aktivt måste välja vägar för att 
ta dig runt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Bro-
man 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 
2003. Digitalt bearbetad av Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Entré
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1. Hällmarken:
Hällmarkstallskog, 
kuperad terräng med 
sjöutsikt.

8. Hagen:
Gammal hagmark 
som blivit lövskog, 
stora ekar.

2. Mosskogen:
Barrskog med grön 
böljande mossa, den 
oändliga skogen. 

3. Sjöpromenaden:
Torrare barrskog med 
sjökontakt och utsikt.

4. Pelarsalen:
Pelarsalsbarrskog med 
blåbärsris, den oändliga 
skogen.

6. Kärret:
Oframkomligt kärr med 
en tät, lägre vegetation, 
mestadels lövträd.

5. Bäcken:
Gräsmark med 
lövträd vid bäck.

7. Backen:
Brant barrskog 
med mossor, lavar 
och gläntor.

KARAKTÄRERNA - 8 OMRÅDEN
Parkområdet definieras genom att de 
karaktärer som ryms inom området 
städas upp och renodlas. Karaktärerna 
förfinas genom att död ved plockas 
bort, träd beskärs, mer mossa och 
blåbärsrisetableras etc. I detta 
lager definieras även parkområdets 
utbredning, då gränsen mot resten av 
skogen tydliggörs genom att parkdelen 
är mer städad än den angränsande 
skogen.

ENTRÉER & LÄNKAR
Entreér till och länkar inom 
parkområdet definieras, dessa är 
av olika tyngd. De södra entréerna 
kopplar på det stigsystem som idag 
finns i Tyresta naturreservat, dvs. de 
tar dig vidare ut i skogen. Den norra 
entrén kopplar parken till busshållplats, 
bil- och cykelparkering och omgivande 
bostads- och naturområde. I mitten av 
parkområdet finns länken, den fungerar 
som en knutpunkt mellan parkens 
olika delar. Dessa platser erbjuder 
även besökaren bekvämligheter såsom 
olika faciliteter.

FRAMKOMLIGHET
För att parkområdet ska vara 
tillgängligt för besökare krävs ett 
framkomlighetslager. Detta lager 
jämnar ut marken samt lägger till 
ramper och spänger där det behövs. 
Tanken är att besökaren ska kunna 
röra dig över mer eller mindre hela 
parkområdet därför finns det många 
alternativa gåvänliga områden istället 
för endast några få gåvänliga slingor. 
Ett mindre område är även anpassat 
för maximal framkomlighet för 
rörelsehindrade.

BELYSNING
Över hela parkområdet läggs ett lager 
med belysning vars främsta syfte är att 
öka tillgängligheten i parken. Detta 
sker genom att markera de delar av 
parken som är mer lämpade att röra 
sig i. Belysningen har även som syfte 
att framhäva de skogskaraktärer som 
finns inom parkområdet, därför bör 
belysningen se olika ut beroende på 
område.

MÅLPUNKTER
I parken placeras målpunkter ut i de 
olika karaktärsområdena dessa är 
anpassade efter möjliga upplevelser 
på platsen och stimulerar en rörelse 
genom hela parkområdet.

SKOGEN
Parkens understa lager består av 
det redan existerande skogsområde 
som ligger i den nord-östra delen av 
Tyrestaskogen.

Entré 
Sörmlandsleden

Entré 
Flaten-runt

Huvudentrén Länken

1. Framhäv branter 
och gläntor, känslan 
av öppet och slutet, det 
silande ljuset.

8. Framhäv de 
gamla ekarna.

2. Framhäv 
oändlighetskänslan 
genom belysning längre 
från stigen, det silande 
ljuset och den gröna 
mossan.

3. Framhäv den öppna 
sjön och den slutna 
skogen.

4. Framhäv det silande 
ljuset, den oändliga 
skogen genom belysning 
även längre från stigen 
och blåbärsriset.

6. Framhäv kärrets 
snårighet och 
oändlighet.

5. Framhäv 
bäcken.

7. Framhäv 
känslan av det 
branta och 
gläntorna.

Entré 
Sörmlandsleden
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Parkområdet utgår från Nyfors och sträcker sig in i skogen för att rymma 
en så representativ del av Tyrestaskogens vegetationstyper som möjligt. De 
olika vegetationstyperna utgör sedan olika delar i parken: (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

De naturliga målpunkterna i Tyrestaskogen som ligger inom parkområdet 
utvecklas, nya adderas för att stimulera rörelsen genom parkens olika delar. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Barrskog

Blandskog

Lövskog

Hällmarkstallskog

Myrmark

SKOGS
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Skogsparken i Tyrestaskogen är en skog som alla 
besöker. Platsen är en symbios av park och skog, lika 
tillgänglig för alla som stadsparken och lika vild som 
den skog den befinner sig i. Skogsparken slingrar 
sig in i det milsvida skogsområde som utgör Tyresta 
naturreservat och nationalpark. Skogsparken definieras 
av ett uppstädat område där skogens karaktärer har 
renodlats och framhävts. Genom en upprensning samt 
ett tillgängliggörande genom belysning och faciliteter 
görs skogen attraktivare, tryggare och mer lättillgänglig 
för en bredare grupp besökare. I Skogsparken kan du 
röra dig fritt utan att vara rädd för att gå vilse trots att du 
inte följer de markerade stigarna. 

PARKENS UPPBYGGNAD: 5 LAGER - 8 DELAR
Utifrån de olika landskapskaraktärerna i Skogsparken delas området in i åtta delar. 
Genom att addera fem olika gestaltningslager till Tyrestaskogen utkristalliserar sig en 
Skogspark. De olika lagrena gestaltas för att framhäva de olika karaktärerna som 
utgör parkområdet, därför tar gestaltningen sig olika uttryck beroende på i vilken del 
av parken du befinner dig. 

I det första lagret städas skogen upp med syftet att renodla de karaktärer som ryms 
här, den uppstädade skogen definierar på så sätt parkens utbredning. Skogsparkens 
gräns blir synlig där den mer städade skogen möter den vildare skogen. Gränsen 
fungerar som en mjuk övergång mellan det ordnade och det vilda. Visuellt fortsätter 
den skog som finns i parken utanför det uppstädade området, detta förstärker den för 
skogen typiska oändlighetskänslan, du ser inte vart den tar slut. 

Efter det att skogen har städats upp adderas entréer och länkar till området som ett 
andra lager, detta lager tillgängliggör själva parken och kopplar de olika delarna 
samman. Huvudentrén till Skogsparken sker från Nyfors i den norra delen, här finns 
busshållplats, cykel- och bilparkering. Själva entrén till skogsområdet sker genom en 
tunnel som rymmer café, restaurang och toaletter. När du kommer ut ur tunneln är du 
i en ny miljö, här öppnar sig den milsvida Tyrestaskogen. Två av de mindre entréerna 
sker från områdets södra del, från den redan existerande Sörmlandsleden och slingan 
Flatenrunt. Det finns också en mindre entré från norr, även den från Sörmlandsleden. 
På dessa platser finns möjligheten för Skogsparkens besökare att ta sig vidare ut 
i skogen, eller för vandraren att ta sig in i Skogsparken. De mindre entréerna är 
markerade med information, sittplatser och belysning. Skogsparken slingrar sig genom 
skogen, på ett ställe smalnar parken av och delar sig, här behövs en länk för att koppla 
samman parkområdet. Länken fungerar som en knutpunkt mellan parkområdets olika 
delar, här finns café, sittplatser och toaletter. Länken är placerad i en sänka invid en 
bergvägg, vegetationstypen här är både löv- och barrskog och länken sträcker sig 
ned mot sjön. Länken utformas med en slags artificiell mossa som skapar mängder 
av mer eller mindre informella sittplatser. Mossan är grön, böljande och mjuk, precis 
som i granskogen.

Två lager adderas med syftet att göra vistelsen i parkområdet mer tillgänglig, ett 
belysningslager och ett framkomlighetslager. Rötter, stenar, mossa och kuperad terräng 
gör att Tyrestaskogen på många ställen är svårframkomlig. Framkomlighetslagret 
jämnar ut marken och hjälper till med ramper och spänger där det behövs. För att inte 
skada mossa och ris läggs ett virrvarr av gångar en nivå ovanför markvegetationen 
i blåbärs- och mosskogen. Tanken är att du inte ska vandra längs en slinga i 
parken utan att du får känslan av att kunna röra dig fritt över ett större område, 
med många möjliga vägval. Genom hela parken jämnas ett smalare område ut 
för att ge maximal framkomlighet utan hinder för de som behöver det. Ett bredare 
område görs framkomligt för de  som klarar av att ta sig förbi mindre hinder, på 
detta sätt kan besökaren alltid välja alternativa vägar i Skogsparken och ta steget 
ut i den omkringliggande skogen. Materialen är anpassade efter karaktären, ibland 
framhäver de naturen på platsen och ibland smälter de in. I belysningslagret förstärks 
de olika karaktärerna och skogskänslan med hjälp av belysning. Belysningen är också 
till för att leda dig genom parkområdet och gör Skogsparken tillgänglig även när det 
blivit mörkt i Tyrestaskogen. Belysningens utformning kan smälta in eller sticka ut, det 
anpassas efter skogens karaktär.

De platser som bedömts vara utvecklingsbara för målpunkter tas nu till vara. Utifrån 
denna iakttagelse läggs ettt lager med platser till Skogsparken. Platserna är till för att 
stimulera en rörelse genom hela parken. På platserna tas de förutsättningar som finns 
idag tillvara och sedan läggs ett attraktionsvärde till platsen i form av en funktion eller 
en framhävande gestaltning.

Fotomontaget ovan visar den gröna mosskogen där gångarna går i ett virrvarr för att förstärka antalet 
möjliga vägval. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar blåbärsskogen där pelarsalen förstärks genom belysning, marken är täckt av 
blåbärsris. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar grillen på udden, här finns möjlighet till vattenkontakt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar Länken, här finns faciliteter och en anlagd mosskog vars böljande former erbjuder 
oändliga sittmöjligheter. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

GESTALTNINGSLAGER

SKOGSPARKENS UTBREDNING
Skogsparken utgår från skogens ursprungliga karaktärer 
och förstärker dem. Genom en kartläggning av de 
olika vegetationskaraktärerna har ett område ringats 
in som rymmer en representativ del av de karaktärer 
som finns i Tyrestaskogen. Vegetationkaraktärerna 
har tillsammans med Tyrestaskogens olika entréer, 
möjliga framkomlighet och attraktionspunkter definierat 
utbredningen av Skogsparken.

De karaktärer som ryms i parkområdet renodlas och 
förfinas detta sker exempelvis genom att mark rensas 
från död ved, karaktärer renodlas eller vackra solitärer 
eller bergväggar belyses. Tyrestaskogen har idag flera 
existerande målpunkter, här finns även ett antal platser 
där det är lämpligt att i Skogsparken utveckla nya 
målpunkter. Tanken är att alla Skogsparkens målpunkter 
ska utnyttja naturliga kvaliteter och tillsammans stimulera 
en rörelse genom hela parken. 

Fotomontaget visar nedre utsiken i Barrskogen. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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100 m

(Bildmaterial: Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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1. Hällmarken:
Hällmarkstallskog, 
kuperad terräng med 
sjöutsikt.

8. Hagen:
Gammal hagmark 
som blivit lövskog, 
stora ekar.

2. Mosskogen:
Barrskog med grön 
böljande mossa, den 
oändliga skogen. 

3. Sjöpromenaden:
Torrare barrskog med 
sjökontakt och utsikt.

4. Pelarsalen:
Pelarsalsbarrskog med 
blåbärsris, den oändliga 
skogen.

6. Kärret:
Oframkomligt kärr med 
en tät, lägre vegetation, 
mestadels lövträd.

5. Bäcken:
Gräsmark med 
lövträd vid bäck.

7. Backen:
Brant barrskog 
med mossor, lavar 
och gläntor.

KARAKTÄRERNA - 8 OMRÅDEN
Parkområdet definieras genom att de 
karaktärer som ryms inom området 
städas upp och renodlas. Karaktärerna 
förfinas genom att död ved plockas 
bort, träd beskärs, mer mossa och 
blåbärsrisetableras etc. I detta 
lager definieras även parkområdets 
utbredning, då gränsen mot resten av 
skogen tydliggörs genom att parkdelen 
är mer städad än den angränsande 
skogen.

ENTRÉER & LÄNKAR
Entreér till och länkar inom 
parkområdet definieras, dessa är 
av olika tyngd. De södra entréerna 
kopplar på det stigsystem som idag 
finns i Tyresta naturreservat, dvs. de 
tar dig vidare ut i skogen. Den norra 
entrén kopplar parken till busshållplats, 
bil- och cykelparkering och omgivande 
bostads- och naturområde. I mitten av 
parkområdet finns länken, den fungerar 
som en knutpunkt mellan parkens 
olika delar. Dessa platser erbjuder 
även besökaren bekvämligheter såsom 
olika faciliteter.

FRAMKOMLIGHET
För att parkområdet ska vara 
tillgängligt för besökare krävs ett 
framkomlighetslager. Detta lager 
jämnar ut marken samt lägger till 
ramper och spänger där det behövs. 
Tanken är att besökaren ska kunna 
röra dig över mer eller mindre hela 
parkområdet därför finns det många 
alternativa gåvänliga områden istället 
för endast några få gåvänliga slingor. 
Ett mindre område är även anpassat 
för maximal framkomlighet för 
rörelsehindrade.

BELYSNING
Över hela parkområdet läggs ett lager 
med belysning vars främsta syfte är att 
öka tillgängligheten i parken. Detta 
sker genom att markera de delar av 
parken som är mer lämpade att röra 
sig i. Belysningen har även som syfte 
att framhäva de skogskaraktärer som 
finns inom parkområdet, därför bör 
belysningen se olika ut beroende på 
område.

MÅLPUNKTER
I parken placeras målpunkter ut i de 
olika karaktärsområdena dessa är 
anpassade efter möjliga upplevelser 
på platsen och stimulerar en rörelse 
genom hela parkområdet.

SKOGEN
Parkens understa lager består av 
det redan existerande skogsområde 
som ligger i den nord-östra delen av 
Tyrestaskogen.

Entré 
Sörmlandsleden

Entré 
Flaten-runt

Huvudentrén Länken

1. Framhäv branter 
och gläntor, känslan 
av öppet och slutet, det 
silande ljuset.

8. Framhäv de 
gamla ekarna.

2. Framhäv 
oändlighetskänslan 
genom belysning längre 
från stigen, det silande 
ljuset och den gröna 
mossan.

3. Framhäv den öppna 
sjön och den slutna 
skogen.

4. Framhäv det silande 
ljuset, den oändliga 
skogen genom belysning 
även längre från stigen 
och blåbärsriset.

6. Framhäv kärrets 
snårighet och 
oändlighet.

5. Framhäv 
bäcken.

7. Framhäv 
känslan av det 
branta och 
gläntorna.

Entré 
Sörmlandsleden
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Parkområdet utgår från Nyfors och sträcker sig in i skogen för att rymma 
en så representativ del av Tyrestaskogens vegetationstyper som möjligt. De 
olika vegetationstyperna utgör sedan olika delar i parken: (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

De naturliga målpunkterna i Tyrestaskogen som ligger inom parkområdet 
utvecklas, nya adderas för att stimulera rörelsen genom parkens olika delar. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Skogsparken i Tyrestaskogen är en skog som alla 
besöker. Platsen är en symbios av park och skog, lika 
tillgänglig för alla som stadsparken och lika vild som 
den skog den befinner sig i. Skogsparken slingrar 
sig in i det milsvida skogsområde som utgör Tyresta 
naturreservat och nationalpark. Skogsparken definieras 
av ett uppstädat område där skogens karaktärer har 
renodlats och framhävts. Genom en upprensning samt 
ett tillgängliggörande genom belysning och faciliteter 
görs skogen attraktivare, tryggare och mer lättillgänglig 
för en bredare grupp besökare. I Skogsparken kan du 
röra dig fritt utan att vara rädd för att gå vilse trots att du 
inte följer de markerade stigarna. 

PARKENS UPPBYGGNAD: 5 LAGER - 8 DELAR
Utifrån de olika landskapskaraktärerna i Skogsparken delas området in i åtta delar. 
Genom att addera fem olika gestaltningslager till Tyrestaskogen utkristalliserar sig en 
Skogspark. De olika lagrena gestaltas för att framhäva de olika karaktärerna som 
utgör parkområdet, därför tar gestaltningen sig olika uttryck beroende på i vilken del 
av parken du befinner dig. 

I det första lagret städas skogen upp med syftet att renodla de karaktärer som ryms 
här, den uppstädade skogen definierar på så sätt parkens utbredning. Skogsparkens 
gräns blir synlig där den mer städade skogen möter den vildare skogen. Gränsen 
fungerar som en mjuk övergång mellan det ordnade och det vilda. Visuellt fortsätter 
den skog som finns i parken utanför det uppstädade området, detta förstärker den för 
skogen typiska oändlighetskänslan, du ser inte vart den tar slut. 

Efter det att skogen har städats upp adderas entréer och länkar till området som ett 
andra lager, detta lager tillgängliggör själva parken och kopplar de olika delarna 
samman. Huvudentrén till Skogsparken sker från Nyfors i den norra delen, här finns 
busshållplats, cykel- och bilparkering. Själva entrén till skogsområdet sker genom en 
tunnel som rymmer café, restaurang och toaletter. När du kommer ut ur tunneln är du 
i en ny miljö, här öppnar sig den milsvida Tyrestaskogen. Två av de mindre entréerna 
sker från områdets södra del, från den redan existerande Sörmlandsleden och slingan 
Flatenrunt. Det finns också en mindre entré från norr, även den från Sörmlandsleden. 
På dessa platser finns möjligheten för Skogsparkens besökare att ta sig vidare ut 
i skogen, eller för vandraren att ta sig in i Skogsparken. De mindre entréerna är 
markerade med information, sittplatser och belysning. Skogsparken slingrar sig genom 
skogen, på ett ställe smalnar parken av och delar sig, här behövs en länk för att koppla 
samman parkområdet. Länken fungerar som en knutpunkt mellan parkområdets olika 
delar, här finns café, sittplatser och toaletter. Länken är placerad i en sänka invid en 
bergvägg, vegetationstypen här är både löv- och barrskog och länken sträcker sig 
ned mot sjön. Länken utformas med en slags artificiell mossa som skapar mängder 
av mer eller mindre informella sittplatser. Mossan är grön, böljande och mjuk, precis 
som i granskogen.

Två lager adderas med syftet att göra vistelsen i parkområdet mer tillgänglig, ett 
belysningslager och ett framkomlighetslager. Rötter, stenar, mossa och kuperad terräng 
gör att Tyrestaskogen på många ställen är svårframkomlig. Framkomlighetslagret 
jämnar ut marken och hjälper till med ramper och spänger där det behövs. För att inte 
skada mossa och ris läggs ett virrvarr av gångar en nivå ovanför markvegetationen 
i blåbärs- och mosskogen. Tanken är att du inte ska vandra längs en slinga i 
parken utan att du får känslan av att kunna röra dig fritt över ett större område, 
med många möjliga vägval. Genom hela parken jämnas ett smalare område ut 
för att ge maximal framkomlighet utan hinder för de som behöver det. Ett bredare 
område görs framkomligt för de  som klarar av att ta sig förbi mindre hinder, på 
detta sätt kan besökaren alltid välja alternativa vägar i Skogsparken och ta steget 
ut i den omkringliggande skogen. Materialen är anpassade efter karaktären, ibland 
framhäver de naturen på platsen och ibland smälter de in. I belysningslagret förstärks 
de olika karaktärerna och skogskänslan med hjälp av belysning. Belysningen är också 
till för att leda dig genom parkområdet och gör Skogsparken tillgänglig även när det 
blivit mörkt i Tyrestaskogen. Belysningens utformning kan smälta in eller sticka ut, det 
anpassas efter skogens karaktär.

De platser som bedömts vara utvecklingsbara för målpunkter tas nu till vara. Utifrån 
denna iakttagelse läggs ettt lager med platser till Skogsparken. Platserna är till för att 
stimulera en rörelse genom hela parken. På platserna tas de förutsättningar som finns 
idag tillvara och sedan läggs ett attraktionsvärde till platsen i form av en funktion eller 
en framhävande gestaltning.

Fotomontaget ovan visar den gröna mosskogen där gångarna går i ett virrvarr för att förstärka antalet 
möjliga vägval. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar blåbärsskogen där pelarsalen förstärks genom belysning, marken är täckt av 
blåbärsris. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar grillen på udden, här finns möjlighet till vattenkontakt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar Länken, här finns faciliteter och en anlagd mosskog vars böljande former erbjuder 
oändliga sittmöjligheter. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

GESTALTNINGSLAGER

SKOGSPARKENS UTBREDNING
Skogsparken utgår från skogens ursprungliga karaktärer 
och förstärker dem. Genom en kartläggning av de 
olika vegetationskaraktärerna har ett område ringats 
in som rymmer en representativ del av de karaktärer 
som finns i Tyrestaskogen. Vegetationkaraktärerna 
har tillsammans med Tyrestaskogens olika entréer, 
möjliga framkomlighet och attraktionspunkter definierat 
utbredningen av Skogsparken.

De karaktärer som ryms i parkområdet renodlas och 
förfinas detta sker exempelvis genom att mark rensas 
från död ved, karaktärer renodlas eller vackra solitärer 
eller bergväggar belyses. Tyrestaskogen har idag flera 
existerande målpunkter, här finns även ett antal platser 
där det är lämpligt att i Skogsparken utveckla nya 
målpunkter. Tanken är att alla Skogsparkens målpunkter 
ska utnyttja naturliga kvaliteter och tillsammans stimulera 
en rörelse genom hela parken. 

Fotomontaget visar nedre utsiken i Barrskogen. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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(Bildmaterial: Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Entré
Flatenrunt

Entré
Sörmlandsleden

Entré
Sörmlands-
leden

Tyresö - Flaten

1. Hällmarken:
Hällmarkstallskog, 
kuperad terräng med 
sjöutsikt.

8. Hagen:
Gammal hagmark 
som blivit lövskog, 
stora ekar.

2. Mosskogen:
Barrskog med grön 
böljande mossa, den 
oändliga skogen. 

3. Sjöpromenaden:
Torrare barrskog med 
sjökontakt och utsikt.

4. Pelarsalen:
Pelarsalsbarrskog med 
blåbärsris, den oändliga 
skogen.

6. Kärret:
Oframkomligt kärr med 
en tät, lägre vegetation, 
mestadels lövträd.

5. Bäcken:
Gräsmark med 
lövträd vid bäck.

7. Backen:
Brant barrskog 
med mossor, lavar 
och gläntor.

KARAKTÄRERNA - 8 OMRÅDEN
Parkområdet definieras genom att de 
karaktärer som ryms inom området 
städas upp och renodlas. Karaktärerna 
förfinas genom att död ved plockas 
bort, träd beskärs, mer mossa och 
blåbärsrisetableras etc. I detta 
lager definieras även parkområdets 
utbredning, då gränsen mot resten av 
skogen tydliggörs genom att parkdelen 
är mer städad än den angränsande 
skogen.

ENTRÉER & LÄNKAR
Entreér till och länkar inom 
parkområdet definieras, dessa är 
av olika tyngd. De södra entréerna 
kopplar på det stigsystem som idag 
finns i Tyresta naturreservat, dvs. de 
tar dig vidare ut i skogen. Den norra 
entrén kopplar parken till busshållplats, 
bil- och cykelparkering och omgivande 
bostads- och naturområde. I mitten av 
parkområdet finns länken, den fungerar 
som en knutpunkt mellan parkens 
olika delar. Dessa platser erbjuder 
även besökaren bekvämligheter såsom 
olika faciliteter.

FRAMKOMLIGHET
För att parkområdet ska vara 
tillgängligt för besökare krävs ett 
framkomlighetslager. Detta lager 
jämnar ut marken samt lägger till 
ramper och spänger där det behövs. 
Tanken är att besökaren ska kunna 
röra dig över mer eller mindre hela 
parkområdet därför finns det många 
alternativa gåvänliga områden istället 
för endast några få gåvänliga slingor. 
Ett mindre område är även anpassat 
för maximal framkomlighet för 
rörelsehindrade.

BELYSNING
Över hela parkområdet läggs ett lager 
med belysning vars främsta syfte är att 
öka tillgängligheten i parken. Detta 
sker genom att markera de delar av 
parken som är mer lämpade att röra 
sig i. Belysningen har även som syfte 
att framhäva de skogskaraktärer som 
finns inom parkområdet, därför bör 
belysningen se olika ut beroende på 
område.

MÅLPUNKTER
I parken placeras målpunkter ut i de 
olika karaktärsområdena dessa är 
anpassade efter möjliga upplevelser 
på platsen och stimulerar en rörelse 
genom hela parkområdet.

SKOGEN
Parkens understa lager består av 
det redan existerande skogsområde 
som ligger i den nord-östra delen av 
Tyrestaskogen.

Entré 
Sörmlandsleden

Entré 
Flaten-runt

Huvudentrén Länken

1. Framhäv branter 
och gläntor, känslan 
av öppet och slutet, det 
silande ljuset.

8. Framhäv de 
gamla ekarna.

2. Framhäv 
oändlighetskänslan 
genom belysning längre 
från stigen, det silande 
ljuset och den gröna 
mossan.

3. Framhäv den öppna 
sjön och den slutna 
skogen.

4. Framhäv det silande 
ljuset, den oändliga 
skogen genom belysning 
även längre från stigen 
och blåbärsriset.

6. Framhäv kärrets 
snårighet och 
oändlighet.

5. Framhäv 
bäcken.

7. Framhäv 
känslan av det 
branta och 
gläntorna.

Entré 
Sörmlandsleden
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Parkområdet utgår från Nyfors och sträcker sig in i skogen för att rymma 
en så representativ del av Tyrestaskogens vegetationstyper som möjligt. De 
olika vegetationstyperna utgör sedan olika delar i parken: (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

De naturliga målpunkterna i Tyrestaskogen som ligger inom parkområdet 
utvecklas, nya adderas för att stimulera rörelsen genom parkens olika delar. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Barrskog

Blandskog

Lövskog

Hällmarkstallskog

Myrmark

SKOGS
PARKEN

Skogsparken i Tyrestaskogen är en skog som alla 
besöker. Platsen är en symbios av park och skog, lika 
tillgänglig för alla som stadsparken och lika vild som 
den skog den befinner sig i. Skogsparken slingrar 
sig in i det milsvida skogsområde som utgör Tyresta 
naturreservat och nationalpark. Skogsparken definieras 
av ett uppstädat område där skogens karaktärer har 
renodlats och framhävts. Genom en upprensning samt 
ett tillgängliggörande genom belysning och faciliteter 
görs skogen attraktivare, tryggare och mer lättillgänglig 
för en bredare grupp besökare. I Skogsparken kan du 
röra dig fritt utan att vara rädd för att gå vilse trots att du 
inte följer de markerade stigarna. 

PARKENS UPPBYGGNAD: 5 LAGER - 8 DELAR
Utifrån de olika landskapskaraktärerna i Skogsparken delas området in i åtta delar. 
Genom att addera fem olika gestaltningslager till Tyrestaskogen utkristalliserar sig en 
Skogspark. De olika lagrena gestaltas för att framhäva de olika karaktärerna som 
utgör parkområdet, därför tar gestaltningen sig olika uttryck beroende på i vilken del 
av parken du befinner dig. 

I det första lagret städas skogen upp med syftet att renodla de karaktärer som ryms 
här, den uppstädade skogen definierar på så sätt parkens utbredning. Skogsparkens 
gräns blir synlig där den mer städade skogen möter den vildare skogen. Gränsen 
fungerar som en mjuk övergång mellan det ordnade och det vilda. Visuellt fortsätter 
den skog som finns i parken utanför det uppstädade området, detta förstärker den för 
skogen typiska oändlighetskänslan, du ser inte vart den tar slut. 

Efter det att skogen har städats upp adderas entréer och länkar till området som ett 
andra lager, detta lager tillgängliggör själva parken och kopplar de olika delarna 
samman. Huvudentrén till Skogsparken sker från Nyfors i den norra delen, här finns 
busshållplats, cykel- och bilparkering. Själva entrén till skogsområdet sker genom en 
tunnel som rymmer café, restaurang och toaletter. När du kommer ut ur tunneln är du 
i en ny miljö, här öppnar sig den milsvida Tyrestaskogen. Två av de mindre entréerna 
sker från områdets södra del, från den redan existerande Sörmlandsleden och slingan 
Flatenrunt. Det finns också en mindre entré från norr, även den från Sörmlandsleden. 
På dessa platser finns möjligheten för Skogsparkens besökare att ta sig vidare ut 
i skogen, eller för vandraren att ta sig in i Skogsparken. De mindre entréerna är 
markerade med information, sittplatser och belysning. Skogsparken slingrar sig genom 
skogen, på ett ställe smalnar parken av och delar sig, här behövs en länk för att koppla 
samman parkområdet. Länken fungerar som en knutpunkt mellan parkområdets olika 
delar, här finns café, sittplatser och toaletter. Länken är placerad i en sänka invid en 
bergvägg, vegetationstypen här är både löv- och barrskog och länken sträcker sig 
ned mot sjön. Länken utformas med en slags artificiell mossa som skapar mängder 
av mer eller mindre informella sittplatser. Mossan är grön, böljande och mjuk, precis 
som i granskogen.

Två lager adderas med syftet att göra vistelsen i parkområdet mer tillgänglig, ett 
belysningslager och ett framkomlighetslager. Rötter, stenar, mossa och kuperad terräng 
gör att Tyrestaskogen på många ställen är svårframkomlig. Framkomlighetslagret 
jämnar ut marken och hjälper till med ramper och spänger där det behövs. För att inte 
skada mossa och ris läggs ett virrvarr av gångar en nivå ovanför markvegetationen 
i blåbärs- och mosskogen. Tanken är att du inte ska vandra längs en slinga i 
parken utan att du får känslan av att kunna röra dig fritt över ett större område, 
med många möjliga vägval. Genom hela parken jämnas ett smalare område ut 
för att ge maximal framkomlighet utan hinder för de som behöver det. Ett bredare 
område görs framkomligt för de  som klarar av att ta sig förbi mindre hinder, på 
detta sätt kan besökaren alltid välja alternativa vägar i Skogsparken och ta steget 
ut i den omkringliggande skogen. Materialen är anpassade efter karaktären, ibland 
framhäver de naturen på platsen och ibland smälter de in. I belysningslagret förstärks 
de olika karaktärerna och skogskänslan med hjälp av belysning. Belysningen är också 
till för att leda dig genom parkområdet och gör Skogsparken tillgänglig även när det 
blivit mörkt i Tyrestaskogen. Belysningens utformning kan smälta in eller sticka ut, det 
anpassas efter skogens karaktär.

De platser som bedömts vara utvecklingsbara för målpunkter tas nu till vara. Utifrån 
denna iakttagelse läggs ettt lager med platser till Skogsparken. Platserna är till för att 
stimulera en rörelse genom hela parken. På platserna tas de förutsättningar som finns 
idag tillvara och sedan läggs ett attraktionsvärde till platsen i form av en funktion eller 
en framhävande gestaltning.

Fotomontaget ovan visar den gröna mosskogen där gångarna går i ett virrvarr för att förstärka antalet 
möjliga vägval. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar blåbärsskogen där pelarsalen förstärks genom belysning, marken är täckt av 
blåbärsris. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar grillen på udden, här finns möjlighet till vattenkontakt. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar Länken, här finns faciliteter och en anlagd mosskog vars böljande former erbjuder 
oändliga sittmöjligheter. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

GESTALTNINGSLAGER

SKOGSPARKENS UTBREDNING
Skogsparken utgår från skogens ursprungliga karaktärer 
och förstärker dem. Genom en kartläggning av de 
olika vegetationskaraktärerna har ett område ringats 
in som rymmer en representativ del av de karaktärer 
som finns i Tyrestaskogen. Vegetationkaraktärerna 
har tillsammans med Tyrestaskogens olika entréer, 
möjliga framkomlighet och attraktionspunkter definierat 
utbredningen av Skogsparken.

De karaktärer som ryms i parkområdet renodlas och 
förfinas detta sker exempelvis genom att mark rensas 
från död ved, karaktärer renodlas eller vackra solitärer 
eller bergväggar belyses. Tyrestaskogen har idag flera 
existerande målpunkter, här finns även ett antal platser 
där det är lämpligt att i Skogsparken utveckla nya 
målpunkter. Tanken är att alla Skogsparkens målpunkter 
ska utnyttja naturliga kvaliteter och tillsammans stimulera 
en rörelse genom hela parken. 

Fotomontaget visar nedre utsiken i Barrskogen. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

N  skala 1:2 500

100 m

(Bildmaterial: Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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GESTALTNINGSFÖRSLAG 3:

NYBYGGARNA
Ett gestaltningsförslag som svarar mot program 3

nyfors

TYRESTA NATIONALPARK

TYRESTA NATURRESERVAT



PROJEKTET ANVÄND SKOGEN! 
I Tyrestaskogen idag är det tydligt hur du som 
besökare ska bete dig. Här finns tydligt markerade 
leder att följa och platser för att göra upp 
eld, det finns informationsskyltar som berättar 
för dig att hunden måste vara kopplad och att 
nedskräpning bestraffas. I Tyrestaskogen är det 
skogen som kommer med förordningarna, du är på 
besök och du ska respektera skogen som den är. 
I projektet Använd Skogen! är denna auktoritära 
upplevelse nedtonad, hit är alla besökare 
välkomna. I projektet kan besökaren bruka skogen 
efter eget behov, i och med detta kan skogen 
återgå till att vara fri och tillåtande. 

STRUKTUREN
För att bryta de auktoritära normerna utgår 
projektet Använd Skogen! från de redan aktiva 
platserna i området, det vill säga de markerade 
slingorna, grillplatserna och målpunkterna. 
Strukturen för Skogslotterna utgår från de 
ställen där dessa aktiva platser möter de 
zoner där Tyrestaskogen enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012) kräver 
skötsel. Med utgångspunkt i dessa platser placeras 
successivt centrumplatser, materialplatser 
och samlingsplatser ut som en grundläggande 
struktur för Skogslotterna. På dessa platser 
erbjuds användare och besökare faciliteter, 
bekvämligheter och byggmaterial som underlättar 
och bekvämliggör. Inom de skötselzoner där dessa 
platser placeras uppmanas besökaren att använda 
skogen, utanför zonerna lämnas skogen åter till 
fri utveckling. 

ALLMÄNNA PLATSER
Centrumplatser, materialplatser och 
samlingsplatser tillkommer successivt 
i samband med utbyggnaden av de olika 
zonerna. Zonerna byggs ut etappvis och 
är på så sätt flexibla beroende på hur 
stort intresset för lotterna blir. 
Den skötselzon som ligger närmast den 
allmänna entrén vid Gammelström är den 
som utvecklas först. Den får från starten 
en större centrumplats intill bäcken 
och leden, intill centrumplatsen ligger 
ett materialupplag. Centrumplatser, 
materialupplag och samlingsplatser är 
en del av kommunens allmänna platser och 
öppna för både lottägare och besökare i 
Tyrestaskogen.

Centrumplatserna erbjuder rinnande 
vatten, toalett, eldstad, information, 
väderskydd, verktyg och andra hjälpmedel 
som uppmanar besökaren att använda 
skogen. På materialupplagen finns ett 
upplag för det skogsavfall som uppstår 
vid förvaltning av resterande mark i 
Tyrestaskogen. Tanken är att skogsavfallet 
ska användas som byggnadsmaterial. 
Utöver det naturliga byggnadsmaterialet 
finns annat material av trä samt verktyg 
till utlåning, men användarna kan också 
ta med sitt eget material om de vill. 
Då delar av skötselzonerna ligger på 
odlingsbar mark finns på materialupplagen 
även tillgång till kompost, matjord 
och trädgårdsverktyg. Centrumplatserna 
erbjuder olika saker beroende på hur 
omgivningarna ser ut, exempelvis så kan 
du låna klätterutrustning på någon, röka 
fisk du fångat på en annan eller torka 
svamp och koka saft på en där det finns 
ett välutrustat kök. Centrumplatserna 
är viktiga som indikationsplatser 
för var du får ta mark i anspråk. 
Samlingsplatsen är en mindre typ av 
centrumplats, den är inte lika utrustad 
men här finns möjligheten att göra upp 
eld, skydda sig mot vinden och att sitta 
ned tillsammans med andra lottägare.

REGLER FÖR ANVÄNDNING
Med utgångspunkt från centrumplatserna 
kan du inom zonerna hyra en eller flera 
skogslotter. På dessa lotter får du 
likt på kolonilotten använda skogen. 
Reglerna för användningen kommer 
att inspireras av skötselplanen, den 
tillåtna användningen speglar därför den 
tänkta skötseln av marken. Vilket behov 
marken har och vilken typ av mark det är 
sätter därmed prägel på användningen av 
skogslotterna, exempelvis så ska öppen 
kulturmark bevaras öppen, skogsmark 
bevaras sluten, karaktärer renodlas etc. 
De markerade skötselzonerna i förslaget 
är numrerade och är direkt kopplade 
till skötselplanen för Tyrestaskogen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
2012). 

ORGANISATIONEN
Som ett första steg för att få fart på 
efterfrågan på Skogslotterna kontaktas 
olika föreningar i kommunen, de som 
nappar blir de första hyresgästerna. Det 
kan vara den lokala agilityklubben som 
tillsammans med besökare på centrumplatsen 

först aktiverar skötselzonen. Samtidigt 
som projektet startar bildar kommunen 
föreningen Skogslotten, föreningen ska 
successivt tas över av hyresgästerna, 
via denna sköts kontakten mellan 
hyresgästerna och kommunen. Därefter 
släpps hyreskontrakten för lotterna 
och intressenter får höra av sig till 
föreningen Skogslotten för att få ett 
hyreskontrakt.

OLIKA SORTERS LOTTER
Kontrakten för Skogslotterna kommer att 
se olika ut, för att passa en större 
grupp användare. Du kan som hyrestagare 
välja mellan tre olika storlekar på 
Skogslotten. De största lotterna är på 
200 kvm och passar utmärkt för större 
grupper som vill dela på en lott. De 
två mindre lottstorlekarna är på 65 
respektive 100 kvm skog, dessa passar 
bra för till exempel privatpersoner 
eller personer som inte vill använda så 
mycket mark. När du hyr en lott får du 
själv välja var den ska placeras inom 
den skötselzon som just då utvecklas. 
Den kan placeras nära exempelvis 
centrumplatsen om du vill vara där 
det rör sig mer människor, eller nära 
hjälpmedel och bekvämligheter, vill du 
uppleva skogen på egen hand kan den 
placeras avskilt. Lotten kan markeras 
ut av användaren om denna vill, maximalt 
får ett staket med en höjd på 90 cm  
användas.

REGLER FÖR EXPANSION 
Skötselzonerna utvecklas etappvis, en 
skötselzon är färdigutbyggd när ca 
en femtedel av zonens totala yta har 
etablerats med lotter. När en skötselzon 
ska börja utvecklas placeras där en 
centrumplats, varje skötselzon som har 
etablerats med lotter kommer därmed ha 
en egen centrumplats. I samband med 
denna etablering tillkommer även entt 
materialupplag intill centrumplatsen. 
Efter det påbörjas en etablering av 
lotterna. När 2000 kvm lotter har 
etablerats i zonen tillkommer ett till 
materialupplag, denna placeras i den 
del av zonen där behovet är störst. 
Ett materialupplag etableras sedan 
efter var 2000 kvm lott ända till dess 
att lotten är fullt utbyggd. En jämn 
spridning av dessa platser över zonen 
är att föredra. När 3000 kvm lotter 
i en skötselzon etablerats sedan 
utvecklingen påbörjades så läggs en 
samlingsplats till. Nya samlingsplatser 
läggs sedan till för var 3000 kvm lott. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Då skogslotterna är ett bostadsarrende 
likt andra kolonilotter så har 
arrendatorn rätt att uppföra och 
bibehålla byggnader på marken om det 
finns ett tillfälligt bygglov. Varje 
skogslott kommer med ett tillfälligt 
bygglov på två år. Vartannat år kan det 
tillfälliga bygglovet förlängas och 
totalt kan det maximalt gälla i tio år 
(Boverket 2012). Det ska vara lätt att 
förnya det tillfälliga bygglovet, för 
att göra detta vänder sig arrendatorn 
till föreningen Skogslotten. 

Förslaget Skogslotten börjar i 
historien om koloniträdgården. 
Begreppet koloni kommer från 
latinets colōnia (av colōnu) och 
betyder ”odlare” eller ”nybyggare”. 
I Sverige har koloniträdgårdar 
funnits i lite över 100 år, i 
andra delar av Europa något 
längre. Under 1800-talet var 
städerna trånga, bostadsbristen 
stor och det var svårt att få tag 
på frukt och grönsaker. Ur detta 
uppkom koloniträdgården. Tanken 
var att koloniträdgården skulle 
ge storstadsbon möjligheten att på 
sin egen lilla täppa odla frukt 
och grönsaker, på så vis kunde man 
hålla nere livsmedelskostnaderna. 
(Nationalencyklopedien 2013-01-
22) Våra städer blir allt tätare 
och trängre. Till följd av detta 
har allt färre människor möjlighet 
att uppleva, använda och dra nytta 
av naturen. Den urbana människans 
rättighet till naturen är idag 
förbisedd, för att ändra på detta 
behövs nya kolonier. Istället för 
att erbjuda frukt och grönsaker 
erbjuder Skogslotten en möjlighet 
för den urbana människan att använda 
naturen.

När stiftelsen Tyrestaskogen tog 
över förvaltningen 1993 hade 
stora delar av den värdefulla 
kulturmarken i den norra delen 
av skogen gått förlorad. Detta 
har skett till följd av att man 
ända sedan 70-talet bevarat 
området genom att låta hela skogen 
utvecklas fritt (Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket 2012). För 
att bevara kulturmarken inleddes 
kraftiga restaureringar i form 
av en mycket kostsam förvaltning 
genom skötsel. En skötselmetod 
som inte är ekonomiskt hållbar 
och allt svårare att motivera i 
och med att allt färre människor 
har kunskap om naturen och vistas 
regelbundet där. Detta medför en 
ökande kunskapströskel som nu 
hotar de rekreativa, historiska och 
ekologiska värdena i Tyrestaskogen. 
Med bakgrund i detta föreslår 
vi att projektet Använd Skogen! 
drar igång. I och med projektet 
minskar kommunens skötselkostnader 
i Tyrestaskogen samtidigt som 
invånarnas kunskapströskel till 
skogen minskar. I och med projektet 
kan skogen börja användas och 
uppskattas på riktigt.
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PÅ TYRESÖ KOMMUN
Kommunen har tröttnat på de 
skenande skötselkostnaderna 
för att underhålla den stora 
Tyrestaskogen. Antalet 
användare av skogen har 
minskat stadigt det senaste 
deceniet. Man är rädd 
för att okunskapen om hur 
naturen fungerar ökar.

ANVÄND SKOGEN!
Projektet Använd skogen! drar 
igång. Syftet är att minska 
skötselkostnaderna i Tyrestaskogen 
och samtidigt få fler människor att 
börja använda skogen.

SOM DU VILL
Kommunen bestämmer att det 
inom krävande skötselzoner i 
Tyrestaskogen ska det vara möjligt 
för medborgarna att använda skogen 
som de själva vill. 

HJÄLPMEDEL
Kommunen inser att de måste hjälpa 
till om projektet ska kunna 
hållas ihop. I de olika zonerna 
satsar kommunen på att bygga 
centrumplatser som kan hjälpa folk 
när de är ute och använder skogen. 
Dessa platser kommer kommunen 
att underhålla och ansvara för, 
på så sätt kan man försäkra att 
hjälpmedel alltid finns till hands.

MATERIALUPPLAGEN
Materialupplaget, 
hit kommer det 
material som rensas 
bort i skogen. 
Spillmaterialet 
kommer både från 
lotterna och från 
kommunen. Här finns 
också möjlighet 
att kompostera. 
Materialupplagen är 
ca 7x7 m stora.

SAMLINGSPLATSERNA
En enklare 
centrumplats, 
fungerar som en 
liten samlingsplats 
för omkringliggande 
lotter. Här finns 
tak, sittplats, 
kompost, 
materialbod och 
verktygsbod. 
Samlingsplatserna 

är ca 10x10 m stora.

ARRENDERA SKOGEN
Inom zonerna vill kommunen att 
medborgarna ska arrendera mark 
där de kan börja använda skogen. 
Perfekt tänker man nu kanske vi 
samtidigt kan få bukt med de 
lokalproblem våra föreningar har. 
Man bestämmer sig för att genast 
ta kontakt med några föreningar 
som kan tänkas vara intresserade 
av att hyra skogslotter. Det är en 
mindre bit mark som får arrenderas 
och medborgarna får välja på 3 
olika storlekar, man bestämmer sig 
för att kalla dem för skogslotter. 
Marken får arrenderas 5 år i 
taget.

LILLA LOTTEN
Den lilla 
skogslotten 
mäter 7x7 m 
vilket ger ca 49 
kvm skog.

MELLAN LOTTEN
Den mellanstora 
skogslotten 
mäter 10x10 m 
vilket ger ca 
100 kvm skog.

STORA LOTTEN
Den stora 
skogslotten 
mäter 14x14 m 
vilket ger ca 
200 kvm skog. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Kommunen vill också att 
medborgarna ska känna att det är 
okej att bygga saker på sin lott. 
Därför är alla lotter försedda 
med ett tillfälligt bygglov. 
Detta behöver dock förnyas vart 
annat år så att avverkningar och 
byggnationer kan kontrolleras. Men 
att förnya ett tillfälligt bygglov 
är inte svårt, de förnyas sedan 
med två år i taget och gäller i 
maximalt tio år. Allt enligt plan- 
och bygglagen.

CENTRUMPLATSERNA
Centrumplatserna är de större 
samlingsplatserna. Hit kommer 
alla; både de som har lotter 
och de som är på skogsutflykt. 
Centrumplatsen fungerar bra om 
du vill samla en större grupp 
exempelvis för en utomhuslektion 
i skogen. Här finns tak, eldstad, 
grill, sittplats, vindskydd, 
kompost, vatten, toa, materialbod, 
verktygsbod. Centrumplatsena är ca 
14x14 m stora.

Hasse gillar att snickra, 
på sin lott har han 
ständigt nya byggprojekt.

Kulturföreningen var 
snabba att anmäla sitt 
intresse. De har hyrt två 
stycken lotter, man vill 
ordna en konstutställning 
till jul.

Micke och Rosanna har 
börjat bygga på ett 
vindskydd, med sovsäck och 
liggunderlag blir det en 
perfekt sommarstuga.

Barndomskompisarna är 
gamla kockar nu ska de 
starta ett vildmarkskök 
ute i skogen som de 
lekte i när de var små.

Systrarna Johansson har 
sin lott i skogsgläntan, 

de har planer på odling.

Föräldragruppen har börjat 
bygga en skogslekplats 

till dagiset.

Dimitri och Carlos har 
fixat med bord, tak och 
stolar på sin lott. de 
gillar att sitta här och 
läsa.

FÖRENINGEN SKOGSLOTTEN
Kommunen bildar Föreningen 
Skogslotten. Tanken är att 
föreningen tas över av lottägarna 
och i framtiden sköter föreningen 
kontakten mellan kommunen och 
lottägarna. Bland annat så 
distruberar man lotter, håller i 
möten och säger till kommunen om 
till exempel mer material behövs. 

SÅ 
FUNKAR 
DET

De skötselzoner i det norra Tyrestaskogen som 
kräver aktiv skötsel enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012). 
Denna karta ligger till grund för var 
skogslotterna placeras. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)  

Fotomonatget visar Agilityklubbens skogslott. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Skogslotter i Tyrestaskogen

Fotomontaget visar centrumplatsen vid 
första utbyggnaden. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den första samlingsplatsen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Vegetationstyper:
Barrskog, medel
Barrskog, gammal
Blandskog, gammal
Triviallövskog, gammal
Kultiverad gräsmark 

Skötselregler:
Renodla äldre 
barrskogskarraktär
Håll marken öppen, 
sköta bryn
Gallring, gynna lövträd

Områden möjliga för 
etablering av lotter.

Vatten

EXEMPELZONENS UPPBYGGNAD: (Diagram: Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Höjdskillnader Nuvarande stigsystem

Utbyggnaden har påbörjats, 
en centrumplats, ett 
materialupplag och de första 
lotterna har etablerats 
i den västra delen. 
Etableringen har påbörjats 
intill stigsystemet, på 
den öppna marken och utmed 
bäcken.

Fler lotter har etablerats, 
i den norra delen har en 
samlingsplats och ännu ett 
materialupplag tillkommit. 

Zonen är nu maximalt 
utbyggd, totalt har 6000 
kvm lotter etablerats. 
En samlingsplats och 
ett materialupplag 
har tillkommit i den 
östra delen. Ännu ett 
materialupplag har 
tillkommit i västra delen.

För att utvecklingen 
av lotter ska kunna 
fortsätta måste 
centrumplatser, 
materialupplag och 
samlingsplatser hela 
tiden tillkomma. En 
centrumplats och 
ett materialupplag 
byggs då en ny zon 
tas i bruk för 
lottetablering. 
Sedan tillkommer en 
materialplats per 
2000kvm etablerade 
lotter och en 
samlingsplats per 
3000 kvm etablerade 
lotter.

EXEMPEL PÅ ZONENS UTBYGGNAD: 
(Diagram: Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)Utbyggnad 1

REKOMMENDERAD ORDNING FÖR
UTBYGGNAD: (Diagram: Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Utbyggnad 2

Utbyggnad 3

Fotomontaget visar ett materialupplag. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsver-
ket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)
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PROJEKTET ANVÄND SKOGEN! 
I Tyrestaskogen idag är det tydligt hur du som 
besökare ska bete dig. Här finns tydligt markerade 
leder att följa och platser för att göra upp 
eld, det finns informationsskyltar som berättar 
för dig att hunden måste vara kopplad och att 
nedskräpning bestraffas. I Tyrestaskogen är det 
skogen som kommer med förordningarna, du är på 
besök och du ska respektera skogen som den är. 
I projektet Använd Skogen! är denna auktoritära 
upplevelse nedtonad, hit är alla besökare 
välkomna. I projektet kan besökaren bruka skogen 
efter eget behov, i och med detta kan skogen 
återgå till att vara fri och tillåtande. 

STRUKTUREN
För att bryta de auktoritära normerna utgår 
projektet Använd Skogen! från de redan aktiva 
platserna i området, det vill säga de markerade 
slingorna, grillplatserna och målpunkterna. 
Strukturen för Skogslotterna utgår från de 
ställen där dessa aktiva platser möter de 
zoner där Tyrestaskogen enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012) kräver 
skötsel. Med utgångspunkt i dessa platser placeras 
successivt centrumplatser, materialplatser 
och samlingsplatser ut som en grundläggande 
struktur för Skogslotterna. På dessa platser 
erbjuds användare och besökare faciliteter, 
bekvämligheter och byggmaterial som underlättar 
och bekvämliggör. Inom de skötselzoner där dessa 
platser placeras uppmanas besökaren att använda 
skogen, utanför zonerna lämnas skogen åter till 
fri utveckling. 

ALLMÄNNA PLATSER
Centrumplatser, materialplatser och 
samlingsplatser tillkommer successivt 
i samband med utbyggnaden av de olika 
zonerna. Zonerna byggs ut etappvis och 
är på så sätt flexibla beroende på hur 
stort intresset för lotterna blir. 
Den skötselzon som ligger närmast den 
allmänna entrén vid Gammelström är den 
som utvecklas först. Den får från starten 
en större centrumplats intill bäcken 
och leden, intill centrumplatsen ligger 
ett materialupplag. Centrumplatser, 
materialupplag och samlingsplatser är 
en del av kommunens allmänna platser och 
öppna för både lottägare och besökare i 
Tyrestaskogen.

Centrumplatserna erbjuder rinnande 
vatten, toalett, eldstad, information, 
väderskydd, verktyg och andra hjälpmedel 
som uppmanar besökaren att använda 
skogen. På materialupplagen finns ett 
upplag för det skogsavfall som uppstår 
vid förvaltning av resterande mark i 
Tyrestaskogen. Tanken är att skogsavfallet 
ska användas som byggnadsmaterial. 
Utöver det naturliga byggnadsmaterialet 
finns annat material av trä samt verktyg 
till utlåning, men användarna kan också 
ta med sitt eget material om de vill. 
Då delar av skötselzonerna ligger på 
odlingsbar mark finns på materialupplagen 
även tillgång till kompost, matjord 
och trädgårdsverktyg. Centrumplatserna 
erbjuder olika saker beroende på hur 
omgivningarna ser ut, exempelvis så kan 
du låna klätterutrustning på någon, röka 
fisk du fångat på en annan eller torka 
svamp och koka saft på en där det finns 
ett välutrustat kök. Centrumplatserna 
är viktiga som indikationsplatser 
för var du får ta mark i anspråk. 
Samlingsplatsen är en mindre typ av 
centrumplats, den är inte lika utrustad 
men här finns möjligheten att göra upp 
eld, skydda sig mot vinden och att sitta 
ned tillsammans med andra lottägare.

REGLER FÖR ANVÄNDNING
Med utgångspunkt från centrumplatserna 
kan du inom zonerna hyra en eller flera 
skogslotter. På dessa lotter får du 
likt på kolonilotten använda skogen. 
Reglerna för användningen kommer 
att inspireras av skötselplanen, den 
tillåtna användningen speglar därför den 
tänkta skötseln av marken. Vilket behov 
marken har och vilken typ av mark det är 
sätter därmed prägel på användningen av 
skogslotterna, exempelvis så ska öppen 
kulturmark bevaras öppen, skogsmark 
bevaras sluten, karaktärer renodlas etc. 
De markerade skötselzonerna i förslaget 
är numrerade och är direkt kopplade 
till skötselplanen för Tyrestaskogen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
2012). 

ORGANISATIONEN
Som ett första steg för att få fart på 
efterfrågan på Skogslotterna kontaktas 
olika föreningar i kommunen, de som 
nappar blir de första hyresgästerna. Det 
kan vara den lokala agilityklubben som 
tillsammans med besökare på centrumplatsen 

först aktiverar skötselzonen. Samtidigt 
som projektet startar bildar kommunen 
föreningen Skogslotten, föreningen ska 
successivt tas över av hyresgästerna, 
via denna sköts kontakten mellan 
hyresgästerna och kommunen. Därefter 
släpps hyreskontrakten för lotterna 
och intressenter får höra av sig till 
föreningen Skogslotten för att få ett 
hyreskontrakt.

OLIKA SORTERS LOTTER
Kontrakten för Skogslotterna kommer att 
se olika ut, för att passa en större 
grupp användare. Du kan som hyrestagare 
välja mellan tre olika storlekar på 
Skogslotten. De största lotterna är på 
200 kvm och passar utmärkt för större 
grupper som vill dela på en lott. De 
två mindre lottstorlekarna är på 65 
respektive 100 kvm skog, dessa passar 
bra för till exempel privatpersoner 
eller personer som inte vill använda så 
mycket mark. När du hyr en lott får du 
själv välja var den ska placeras inom 
den skötselzon som just då utvecklas. 
Den kan placeras nära exempelvis 
centrumplatsen om du vill vara där 
det rör sig mer människor, eller nära 
hjälpmedel och bekvämligheter, vill du 
uppleva skogen på egen hand kan den 
placeras avskilt. Lotten kan markeras 
ut av användaren om denna vill, maximalt 
får ett staket med en höjd på 90 cm  
användas.

REGLER FÖR EXPANSION 
Skötselzonerna utvecklas etappvis, en 
skötselzon är färdigutbyggd när ca 
en femtedel av zonens totala yta har 
etablerats med lotter. När en skötselzon 
ska börja utvecklas placeras där en 
centrumplats, varje skötselzon som har 
etablerats med lotter kommer därmed ha 
en egen centrumplats. I samband med 
denna etablering tillkommer även entt 
materialupplag intill centrumplatsen. 
Efter det påbörjas en etablering av 
lotterna. När 2000 kvm lotter har 
etablerats i zonen tillkommer ett till 
materialupplag, denna placeras i den 
del av zonen där behovet är störst. 
Ett materialupplag etableras sedan 
efter var 2000 kvm lott ända till dess 
att lotten är fullt utbyggd. En jämn 
spridning av dessa platser över zonen 
är att föredra. När 3000 kvm lotter 
i en skötselzon etablerats sedan 
utvecklingen påbörjades så läggs en 
samlingsplats till. Nya samlingsplatser 
läggs sedan till för var 3000 kvm lott. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Då skogslotterna är ett bostadsarrende 
likt andra kolonilotter så har 
arrendatorn rätt att uppföra och 
bibehålla byggnader på marken om det 
finns ett tillfälligt bygglov. Varje 
skogslott kommer med ett tillfälligt 
bygglov på två år. Vartannat år kan det 
tillfälliga bygglovet förlängas och 
totalt kan det maximalt gälla i tio år 
(Boverket 2012). Det ska vara lätt att 
förnya det tillfälliga bygglovet, för 
att göra detta vänder sig arrendatorn 
till föreningen Skogslotten. 

Förslaget Skogslotten börjar i 
historien om koloniträdgården. 
Begreppet koloni kommer från 
latinets colōnia (av colōnu) och 
betyder ”odlare” eller ”nybyggare”. 
I Sverige har koloniträdgårdar 
funnits i lite över 100 år, i 
andra delar av Europa något 
längre. Under 1800-talet var 
städerna trånga, bostadsbristen 
stor och det var svårt att få tag 
på frukt och grönsaker. Ur detta 
uppkom koloniträdgården. Tanken 
var att koloniträdgården skulle 
ge storstadsbon möjligheten att på 
sin egen lilla täppa odla frukt 
och grönsaker, på så vis kunde man 
hålla nere livsmedelskostnaderna. 
(Nationalencyklopedien 2013-01-
22) Våra städer blir allt tätare 
och trängre. Till följd av detta 
har allt färre människor möjlighet 
att uppleva, använda och dra nytta 
av naturen. Den urbana människans 
rättighet till naturen är idag 
förbisedd, för att ändra på detta 
behövs nya kolonier. Istället för 
att erbjuda frukt och grönsaker 
erbjuder Skogslotten en möjlighet 
för den urbana människan att använda 
naturen.

När stiftelsen Tyrestaskogen tog 
över förvaltningen 1993 hade 
stora delar av den värdefulla 
kulturmarken i den norra delen 
av skogen gått förlorad. Detta 
har skett till följd av att man 
ända sedan 70-talet bevarat 
området genom att låta hela skogen 
utvecklas fritt (Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket 2012). För 
att bevara kulturmarken inleddes 
kraftiga restaureringar i form 
av en mycket kostsam förvaltning 
genom skötsel. En skötselmetod 
som inte är ekonomiskt hållbar 
och allt svårare att motivera i 
och med att allt färre människor 
har kunskap om naturen och vistas 
regelbundet där. Detta medför en 
ökande kunskapströskel som nu 
hotar de rekreativa, historiska och 
ekologiska värdena i Tyrestaskogen. 
Med bakgrund i detta föreslår 
vi att projektet Använd Skogen! 
drar igång. I och med projektet 
minskar kommunens skötselkostnader 
i Tyrestaskogen samtidigt som 
invånarnas kunskapströskel till 
skogen minskar. I och med projektet 
kan skogen börja användas och 
uppskattas på riktigt.
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PÅ TYRESÖ KOMMUN
Kommunen har tröttnat på de 
skenande skötselkostnaderna 
för att underhålla den stora 
Tyrestaskogen. Antalet 
användare av skogen har 
minskat stadigt det senaste 
deceniet. Man är rädd 
för att okunskapen om hur 
naturen fungerar ökar.

ANVÄND SKOGEN!
Projektet Använd skogen! drar 
igång. Syftet är att minska 
skötselkostnaderna i Tyrestaskogen 
och samtidigt få fler människor att 
börja använda skogen.

SOM DU VILL
Kommunen bestämmer att det 
inom krävande skötselzoner i 
Tyrestaskogen ska det vara möjligt 
för medborgarna att använda skogen 
som de själva vill. 

HJÄLPMEDEL
Kommunen inser att de måste hjälpa 
till om projektet ska kunna 
hållas ihop. I de olika zonerna 
satsar kommunen på att bygga 
centrumplatser som kan hjälpa folk 
när de är ute och använder skogen. 
Dessa platser kommer kommunen 
att underhålla och ansvara för, 
på så sätt kan man försäkra att 
hjälpmedel alltid finns till hands.

MATERIALUPPLAGEN
Materialupplaget, 
hit kommer det 
material som rensas 
bort i skogen. 
Spillmaterialet 
kommer både från 
lotterna och från 
kommunen. Här finns 
också möjlighet 
att kompostera. 
Materialupplagen är 
ca 7x7 m stora.

SAMLINGSPLATSERNA
En enklare 
centrumplats, 
fungerar som en 
liten samlingsplats 
för omkringliggande 
lotter. Här finns 
tak, sittplats, 
kompost, 
materialbod och 
verktygsbod. 
Samlingsplatserna 

är ca 10x10 m stora.

ARRENDERA SKOGEN
Inom zonerna vill kommunen att 
medborgarna ska arrendera mark 
där de kan börja använda skogen. 
Perfekt tänker man nu kanske vi 
samtidigt kan få bukt med de 
lokalproblem våra föreningar har. 
Man bestämmer sig för att genast 
ta kontakt med några föreningar 
som kan tänkas vara intresserade 
av att hyra skogslotter. Det är en 
mindre bit mark som får arrenderas 
och medborgarna får välja på 3 
olika storlekar, man bestämmer sig 
för att kalla dem för skogslotter. 
Marken får arrenderas 5 år i 
taget.

LILLA LOTTEN
Den lilla 
skogslotten 
mäter 7x7 m 
vilket ger ca 49 
kvm skog.

MELLAN LOTTEN
Den mellanstora 
skogslotten 
mäter 10x10 m 
vilket ger ca 
100 kvm skog.

STORA LOTTEN
Den stora 
skogslotten 
mäter 14x14 m 
vilket ger ca 
200 kvm skog. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Kommunen vill också att 
medborgarna ska känna att det är 
okej att bygga saker på sin lott. 
Därför är alla lotter försedda 
med ett tillfälligt bygglov. 
Detta behöver dock förnyas vart 
annat år så att avverkningar och 
byggnationer kan kontrolleras. Men 
att förnya ett tillfälligt bygglov 
är inte svårt, de förnyas sedan 
med två år i taget och gäller i 
maximalt tio år. Allt enligt plan- 
och bygglagen.

CENTRUMPLATSERNA
Centrumplatserna är de större 
samlingsplatserna. Hit kommer 
alla; både de som har lotter 
och de som är på skogsutflykt. 
Centrumplatsen fungerar bra om 
du vill samla en större grupp 
exempelvis för en utomhuslektion 
i skogen. Här finns tak, eldstad, 
grill, sittplats, vindskydd, 
kompost, vatten, toa, materialbod, 
verktygsbod. Centrumplatsena är ca 
14x14 m stora.

Hasse gillar att snickra, 
på sin lott har han 
ständigt nya byggprojekt.

Kulturföreningen var 
snabba att anmäla sitt 
intresse. De har hyrt två 
stycken lotter, man vill 
ordna en konstutställning 
till jul.

Micke och Rosanna har 
börjat bygga på ett 
vindskydd, med sovsäck och 
liggunderlag blir det en 
perfekt sommarstuga.

Barndomskompisarna är 
gamla kockar nu ska de 
starta ett vildmarkskök 
ute i skogen som de 
lekte i när de var små.

Systrarna Johansson har 
sin lott i skogsgläntan, 

de har planer på odling.

Föräldragruppen har börjat 
bygga en skogslekplats 

till dagiset.

Dimitri och Carlos har 
fixat med bord, tak och 
stolar på sin lott. de 
gillar att sitta här och 
läsa.

FÖRENINGEN SKOGSLOTTEN
Kommunen bildar Föreningen 
Skogslotten. Tanken är att 
föreningen tas över av lottägarna 
och i framtiden sköter föreningen 
kontakten mellan kommunen och 
lottägarna. Bland annat så 
distruberar man lotter, håller i 
möten och säger till kommunen om 
till exempel mer material behövs. 

SÅ 
FUNKAR 
DET

De skötselzoner i det norra Tyrestaskogen som 
kräver aktiv skötsel enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012). 
Denna karta ligger till grund för var 
skogslotterna placeras. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)  

Fotomonatget visar Agilityklubbens skogslott. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Skogslotter i Tyrestaskogen

Fotomontaget visar centrumplatsen vid 
första utbyggnaden. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den första samlingsplatsen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Vegetationstyper:
Barrskog, medel
Barrskog, gammal
Blandskog, gammal
Triviallövskog, gammal
Kultiverad gräsmark 

Skötselregler:
Renodla äldre 
barrskogskarraktär
Håll marken öppen, 
sköta bryn
Gallring, gynna lövträd

Områden möjliga för 
etablering av lotter.

Vatten

EXEMPELZONENS UPPBYGGNAD: (Diagram: Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Höjdskillnader Nuvarande stigsystem

Utbyggnaden har påbörjats, 
en centrumplats, ett 
materialupplag och de första 
lotterna har etablerats 
i den västra delen. 
Etableringen har påbörjats 
intill stigsystemet, på 
den öppna marken och utmed 
bäcken.

Fler lotter har etablerats, 
i den norra delen har en 
samlingsplats och ännu ett 
materialupplag tillkommit. 

Zonen är nu maximalt 
utbyggd, totalt har 6000 
kvm lotter etablerats. 
En samlingsplats och 
ett materialupplag 
har tillkommit i den 
östra delen. Ännu ett 
materialupplag har 
tillkommit i västra delen.

För att utvecklingen 
av lotter ska kunna 
fortsätta måste 
centrumplatser, 
materialupplag och 
samlingsplatser hela 
tiden tillkomma. En 
centrumplats och 
ett materialupplag 
byggs då en ny zon 
tas i bruk för 
lottetablering. 
Sedan tillkommer en 
materialplats per 
2000kvm etablerade 
lotter och en 
samlingsplats per 
3000 kvm etablerade 
lotter.

EXEMPEL PÅ ZONENS UTBYGGNAD: 
(Diagram: Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)Utbyggnad 1

REKOMMENDERAD ORDNING FÖR
UTBYGGNAD: (Diagram: Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Utbyggnad 2

Utbyggnad 3

Fotomontaget visar ett materialupplag. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsver-
ket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)
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PROJEKTET ANVÄND SKOGEN! 
I Tyrestaskogen idag är det tydligt hur du som 
besökare ska bete dig. Här finns tydligt markerade 
leder att följa och platser för att göra upp 
eld, det finns informationsskyltar som berättar 
för dig att hunden måste vara kopplad och att 
nedskräpning bestraffas. I Tyrestaskogen är det 
skogen som kommer med förordningarna, du är på 
besök och du ska respektera skogen som den är. 
I projektet Använd Skogen! är denna auktoritära 
upplevelse nedtonad, hit är alla besökare 
välkomna. I projektet kan besökaren bruka skogen 
efter eget behov, i och med detta kan skogen 
återgå till att vara fri och tillåtande. 

STRUKTUREN
För att bryta de auktoritära normerna utgår 
projektet Använd Skogen! från de redan aktiva 
platserna i området, det vill säga de markerade 
slingorna, grillplatserna och målpunkterna. 
Strukturen för Skogslotterna utgår från de 
ställen där dessa aktiva platser möter de 
zoner där Tyrestaskogen enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012) kräver 
skötsel. Med utgångspunkt i dessa platser placeras 
successivt centrumplatser, materialplatser 
och samlingsplatser ut som en grundläggande 
struktur för Skogslotterna. På dessa platser 
erbjuds användare och besökare faciliteter, 
bekvämligheter och byggmaterial som underlättar 
och bekvämliggör. Inom de skötselzoner där dessa 
platser placeras uppmanas besökaren att använda 
skogen, utanför zonerna lämnas skogen åter till 
fri utveckling. 

ALLMÄNNA PLATSER
Centrumplatser, materialplatser och 
samlingsplatser tillkommer successivt 
i samband med utbyggnaden av de olika 
zonerna. Zonerna byggs ut etappvis och 
är på så sätt flexibla beroende på hur 
stort intresset för lotterna blir. 
Den skötselzon som ligger närmast den 
allmänna entrén vid Gammelström är den 
som utvecklas först. Den får från starten 
en större centrumplats intill bäcken 
och leden, intill centrumplatsen ligger 
ett materialupplag. Centrumplatser, 
materialupplag och samlingsplatser är 
en del av kommunens allmänna platser och 
öppna för både lottägare och besökare i 
Tyrestaskogen.

Centrumplatserna erbjuder rinnande 
vatten, toalett, eldstad, information, 
väderskydd, verktyg och andra hjälpmedel 
som uppmanar besökaren att använda 
skogen. På materialupplagen finns ett 
upplag för det skogsavfall som uppstår 
vid förvaltning av resterande mark i 
Tyrestaskogen. Tanken är att skogsavfallet 
ska användas som byggnadsmaterial. 
Utöver det naturliga byggnadsmaterialet 
finns annat material av trä samt verktyg 
till utlåning, men användarna kan också 
ta med sitt eget material om de vill. 
Då delar av skötselzonerna ligger på 
odlingsbar mark finns på materialupplagen 
även tillgång till kompost, matjord 
och trädgårdsverktyg. Centrumplatserna 
erbjuder olika saker beroende på hur 
omgivningarna ser ut, exempelvis så kan 
du låna klätterutrustning på någon, röka 
fisk du fångat på en annan eller torka 
svamp och koka saft på en där det finns 
ett välutrustat kök. Centrumplatserna 
är viktiga som indikationsplatser 
för var du får ta mark i anspråk. 
Samlingsplatsen är en mindre typ av 
centrumplats, den är inte lika utrustad 
men här finns möjligheten att göra upp 
eld, skydda sig mot vinden och att sitta 
ned tillsammans med andra lottägare.

REGLER FÖR ANVÄNDNING
Med utgångspunkt från centrumplatserna 
kan du inom zonerna hyra en eller flera 
skogslotter. På dessa lotter får du 
likt på kolonilotten använda skogen. 
Reglerna för användningen kommer 
att inspireras av skötselplanen, den 
tillåtna användningen speglar därför den 
tänkta skötseln av marken. Vilket behov 
marken har och vilken typ av mark det är 
sätter därmed prägel på användningen av 
skogslotterna, exempelvis så ska öppen 
kulturmark bevaras öppen, skogsmark 
bevaras sluten, karaktärer renodlas etc. 
De markerade skötselzonerna i förslaget 
är numrerade och är direkt kopplade 
till skötselplanen för Tyrestaskogen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
2012). 

ORGANISATIONEN
Som ett första steg för att få fart på 
efterfrågan på Skogslotterna kontaktas 
olika föreningar i kommunen, de som 
nappar blir de första hyresgästerna. Det 
kan vara den lokala agilityklubben som 
tillsammans med besökare på centrumplatsen 

först aktiverar skötselzonen. Samtidigt 
som projektet startar bildar kommunen 
föreningen Skogslotten, föreningen ska 
successivt tas över av hyresgästerna, 
via denna sköts kontakten mellan 
hyresgästerna och kommunen. Därefter 
släpps hyreskontrakten för lotterna 
och intressenter får höra av sig till 
föreningen Skogslotten för att få ett 
hyreskontrakt.

OLIKA SORTERS LOTTER
Kontrakten för Skogslotterna kommer att 
se olika ut, för att passa en större 
grupp användare. Du kan som hyrestagare 
välja mellan tre olika storlekar på 
Skogslotten. De största lotterna är på 
200 kvm och passar utmärkt för större 
grupper som vill dela på en lott. De 
två mindre lottstorlekarna är på 65 
respektive 100 kvm skog, dessa passar 
bra för till exempel privatpersoner 
eller personer som inte vill använda så 
mycket mark. När du hyr en lott får du 
själv välja var den ska placeras inom 
den skötselzon som just då utvecklas. 
Den kan placeras nära exempelvis 
centrumplatsen om du vill vara där 
det rör sig mer människor, eller nära 
hjälpmedel och bekvämligheter, vill du 
uppleva skogen på egen hand kan den 
placeras avskilt. Lotten kan markeras 
ut av användaren om denna vill, maximalt 
får ett staket med en höjd på 90 cm  
användas.

REGLER FÖR EXPANSION 
Skötselzonerna utvecklas etappvis, en 
skötselzon är färdigutbyggd när ca 
en femtedel av zonens totala yta har 
etablerats med lotter. När en skötselzon 
ska börja utvecklas placeras där en 
centrumplats, varje skötselzon som har 
etablerats med lotter kommer därmed ha 
en egen centrumplats. I samband med 
denna etablering tillkommer även entt 
materialupplag intill centrumplatsen. 
Efter det påbörjas en etablering av 
lotterna. När 2000 kvm lotter har 
etablerats i zonen tillkommer ett till 
materialupplag, denna placeras i den 
del av zonen där behovet är störst. 
Ett materialupplag etableras sedan 
efter var 2000 kvm lott ända till dess 
att lotten är fullt utbyggd. En jämn 
spridning av dessa platser över zonen 
är att föredra. När 3000 kvm lotter 
i en skötselzon etablerats sedan 
utvecklingen påbörjades så läggs en 
samlingsplats till. Nya samlingsplatser 
läggs sedan till för var 3000 kvm lott. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Då skogslotterna är ett bostadsarrende 
likt andra kolonilotter så har 
arrendatorn rätt att uppföra och 
bibehålla byggnader på marken om det 
finns ett tillfälligt bygglov. Varje 
skogslott kommer med ett tillfälligt 
bygglov på två år. Vartannat år kan det 
tillfälliga bygglovet förlängas och 
totalt kan det maximalt gälla i tio år 
(Boverket 2012). Det ska vara lätt att 
förnya det tillfälliga bygglovet, för 
att göra detta vänder sig arrendatorn 
till föreningen Skogslotten. 

Förslaget Skogslotten börjar i 
historien om koloniträdgården. 
Begreppet koloni kommer från 
latinets colōnia (av colōnu) och 
betyder ”odlare” eller ”nybyggare”. 
I Sverige har koloniträdgårdar 
funnits i lite över 100 år, i 
andra delar av Europa något 
längre. Under 1800-talet var 
städerna trånga, bostadsbristen 
stor och det var svårt att få tag 
på frukt och grönsaker. Ur detta 
uppkom koloniträdgården. Tanken 
var att koloniträdgården skulle 
ge storstadsbon möjligheten att på 
sin egen lilla täppa odla frukt 
och grönsaker, på så vis kunde man 
hålla nere livsmedelskostnaderna. 
(Nationalencyklopedien 2013-01-
22) Våra städer blir allt tätare 
och trängre. Till följd av detta 
har allt färre människor möjlighet 
att uppleva, använda och dra nytta 
av naturen. Den urbana människans 
rättighet till naturen är idag 
förbisedd, för att ändra på detta 
behövs nya kolonier. Istället för 
att erbjuda frukt och grönsaker 
erbjuder Skogslotten en möjlighet 
för den urbana människan att använda 
naturen.

När stiftelsen Tyrestaskogen tog 
över förvaltningen 1993 hade 
stora delar av den värdefulla 
kulturmarken i den norra delen 
av skogen gått förlorad. Detta 
har skett till följd av att man 
ända sedan 70-talet bevarat 
området genom att låta hela skogen 
utvecklas fritt (Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket 2012). För 
att bevara kulturmarken inleddes 
kraftiga restaureringar i form 
av en mycket kostsam förvaltning 
genom skötsel. En skötselmetod 
som inte är ekonomiskt hållbar 
och allt svårare att motivera i 
och med att allt färre människor 
har kunskap om naturen och vistas 
regelbundet där. Detta medför en 
ökande kunskapströskel som nu 
hotar de rekreativa, historiska och 
ekologiska värdena i Tyrestaskogen. 
Med bakgrund i detta föreslår 
vi att projektet Använd Skogen! 
drar igång. I och med projektet 
minskar kommunens skötselkostnader 
i Tyrestaskogen samtidigt som 
invånarnas kunskapströskel till 
skogen minskar. I och med projektet 
kan skogen börja användas och 
uppskattas på riktigt.
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PÅ TYRESÖ KOMMUN
Kommunen har tröttnat på de 
skenande skötselkostnaderna 
för att underhålla den stora 
Tyrestaskogen. Antalet 
användare av skogen har 
minskat stadigt det senaste 
deceniet. Man är rädd 
för att okunskapen om hur 
naturen fungerar ökar.

ANVÄND SKOGEN!
Projektet Använd skogen! drar 
igång. Syftet är att minska 
skötselkostnaderna i Tyrestaskogen 
och samtidigt få fler människor att 
börja använda skogen.

SOM DU VILL
Kommunen bestämmer att det 
inom krävande skötselzoner i 
Tyrestaskogen ska det vara möjligt 
för medborgarna att använda skogen 
som de själva vill. 

HJÄLPMEDEL
Kommunen inser att de måste hjälpa 
till om projektet ska kunna 
hållas ihop. I de olika zonerna 
satsar kommunen på att bygga 
centrumplatser som kan hjälpa folk 
när de är ute och använder skogen. 
Dessa platser kommer kommunen 
att underhålla och ansvara för, 
på så sätt kan man försäkra att 
hjälpmedel alltid finns till hands.

MATERIALUPPLAGEN
Materialupplaget, 
hit kommer det 
material som rensas 
bort i skogen. 
Spillmaterialet 
kommer både från 
lotterna och från 
kommunen. Här finns 
också möjlighet 
att kompostera. 
Materialupplagen är 
ca 7x7 m stora.

SAMLINGSPLATSERNA
En enklare 
centrumplats, 
fungerar som en 
liten samlingsplats 
för omkringliggande 
lotter. Här finns 
tak, sittplats, 
kompost, 
materialbod och 
verktygsbod. 
Samlingsplatserna 

är ca 10x10 m stora.

ARRENDERA SKOGEN
Inom zonerna vill kommunen att 
medborgarna ska arrendera mark 
där de kan börja använda skogen. 
Perfekt tänker man nu kanske vi 
samtidigt kan få bukt med de 
lokalproblem våra föreningar har. 
Man bestämmer sig för att genast 
ta kontakt med några föreningar 
som kan tänkas vara intresserade 
av att hyra skogslotter. Det är en 
mindre bit mark som får arrenderas 
och medborgarna får välja på 3 
olika storlekar, man bestämmer sig 
för att kalla dem för skogslotter. 
Marken får arrenderas 5 år i 
taget.

LILLA LOTTEN
Den lilla 
skogslotten 
mäter 7x7 m 
vilket ger ca 49 
kvm skog.

MELLAN LOTTEN
Den mellanstora 
skogslotten 
mäter 10x10 m 
vilket ger ca 
100 kvm skog.

STORA LOTTEN
Den stora 
skogslotten 
mäter 14x14 m 
vilket ger ca 
200 kvm skog. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Kommunen vill också att 
medborgarna ska känna att det är 
okej att bygga saker på sin lott. 
Därför är alla lotter försedda 
med ett tillfälligt bygglov. 
Detta behöver dock förnyas vart 
annat år så att avverkningar och 
byggnationer kan kontrolleras. Men 
att förnya ett tillfälligt bygglov 
är inte svårt, de förnyas sedan 
med två år i taget och gäller i 
maximalt tio år. Allt enligt plan- 
och bygglagen.

CENTRUMPLATSERNA
Centrumplatserna är de större 
samlingsplatserna. Hit kommer 
alla; både de som har lotter 
och de som är på skogsutflykt. 
Centrumplatsen fungerar bra om 
du vill samla en större grupp 
exempelvis för en utomhuslektion 
i skogen. Här finns tak, eldstad, 
grill, sittplats, vindskydd, 
kompost, vatten, toa, materialbod, 
verktygsbod. Centrumplatsena är ca 
14x14 m stora.

Hasse gillar att snickra, 
på sin lott har han 
ständigt nya byggprojekt.

Kulturföreningen var 
snabba att anmäla sitt 
intresse. De har hyrt två 
stycken lotter, man vill 
ordna en konstutställning 
till jul.

Micke och Rosanna har 
börjat bygga på ett 
vindskydd, med sovsäck och 
liggunderlag blir det en 
perfekt sommarstuga.

Barndomskompisarna är 
gamla kockar nu ska de 
starta ett vildmarkskök 
ute i skogen som de 
lekte i när de var små.

Systrarna Johansson har 
sin lott i skogsgläntan, 

de har planer på odling.

Föräldragruppen har börjat 
bygga en skogslekplats 

till dagiset.

Dimitri och Carlos har 
fixat med bord, tak och 
stolar på sin lott. de 
gillar att sitta här och 
läsa.

FÖRENINGEN SKOGSLOTTEN
Kommunen bildar Föreningen 
Skogslotten. Tanken är att 
föreningen tas över av lottägarna 
och i framtiden sköter föreningen 
kontakten mellan kommunen och 
lottägarna. Bland annat så 
distruberar man lotter, håller i 
möten och säger till kommunen om 
till exempel mer material behövs. 

SÅ 
FUNKAR 
DET

De skötselzoner i det norra Tyrestaskogen som 
kräver aktiv skötsel enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012). 
Denna karta ligger till grund för var 
skogslotterna placeras. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)  

Fotomonatget visar Agilityklubbens skogslott. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Skogslotter i Tyrestaskogen

Fotomontaget visar centrumplatsen vid 
första utbyggnaden. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den första samlingsplatsen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Vegetationstyper:
Barrskog, medel
Barrskog, gammal
Blandskog, gammal
Triviallövskog, gammal
Kultiverad gräsmark 

Skötselregler:
Renodla äldre 
barrskogskarraktär
Håll marken öppen, 
sköta bryn
Gallring, gynna lövträd

Områden möjliga för 
etablering av lotter.

Vatten

EXEMPELZONENS UPPBYGGNAD: (Diagram: Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Höjdskillnader Nuvarande stigsystem

Utbyggnaden har påbörjats, 
en centrumplats, ett 
materialupplag och de första 
lotterna har etablerats 
i den västra delen. 
Etableringen har påbörjats 
intill stigsystemet, på 
den öppna marken och utmed 
bäcken.

Fler lotter har etablerats, 
i den norra delen har en 
samlingsplats och ännu ett 
materialupplag tillkommit. 

Zonen är nu maximalt 
utbyggd, totalt har 6000 
kvm lotter etablerats. 
En samlingsplats och 
ett materialupplag 
har tillkommit i den 
östra delen. Ännu ett 
materialupplag har 
tillkommit i västra delen.

För att utvecklingen 
av lotter ska kunna 
fortsätta måste 
centrumplatser, 
materialupplag och 
samlingsplatser hela 
tiden tillkomma. En 
centrumplats och 
ett materialupplag 
byggs då en ny zon 
tas i bruk för 
lottetablering. 
Sedan tillkommer en 
materialplats per 
2000kvm etablerade 
lotter och en 
samlingsplats per 
3000 kvm etablerade 
lotter.

EXEMPEL PÅ ZONENS UTBYGGNAD: 
(Diagram: Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)Utbyggnad 1

REKOMMENDERAD ORDNING FÖR
UTBYGGNAD: (Diagram: Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Utbyggnad 2

Utbyggnad 3

Fotomontaget visar ett materialupplag. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsver-
ket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Centrumplats
100 kvm lott

Materialupplag
Samlingsplats
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PROJEKTET ANVÄND SKOGEN! 
I Tyrestaskogen idag är det tydligt hur du som 
besökare ska bete dig. Här finns tydligt markerade 
leder att följa och platser för att göra upp 
eld, det finns informationsskyltar som berättar 
för dig att hunden måste vara kopplad och att 
nedskräpning bestraffas. I Tyrestaskogen är det 
skogen som kommer med förordningarna, du är på 
besök och du ska respektera skogen som den är. 
I projektet Använd Skogen! är denna auktoritära 
upplevelse nedtonad, hit är alla besökare 
välkomna. I projektet kan besökaren bruka skogen 
efter eget behov, i och med detta kan skogen 
återgå till att vara fri och tillåtande. 

STRUKTUREN
För att bryta de auktoritära normerna utgår 
projektet Använd Skogen! från de redan aktiva 
platserna i området, det vill säga de markerade 
slingorna, grillplatserna och målpunkterna. 
Strukturen för Skogslotterna utgår från de 
ställen där dessa aktiva platser möter de 
zoner där Tyrestaskogen enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012) kräver 
skötsel. Med utgångspunkt i dessa platser placeras 
successivt centrumplatser, materialplatser 
och samlingsplatser ut som en grundläggande 
struktur för Skogslotterna. På dessa platser 
erbjuds användare och besökare faciliteter, 
bekvämligheter och byggmaterial som underlättar 
och bekvämliggör. Inom de skötselzoner där dessa 
platser placeras uppmanas besökaren att använda 
skogen, utanför zonerna lämnas skogen åter till 
fri utveckling. 

ALLMÄNNA PLATSER
Centrumplatser, materialplatser och 
samlingsplatser tillkommer successivt 
i samband med utbyggnaden av de olika 
zonerna. Zonerna byggs ut etappvis och 
är på så sätt flexibla beroende på hur 
stort intresset för lotterna blir. 
Den skötselzon som ligger närmast den 
allmänna entrén vid Gammelström är den 
som utvecklas först. Den får från starten 
en större centrumplats intill bäcken 
och leden, intill centrumplatsen ligger 
ett materialupplag. Centrumplatser, 
materialupplag och samlingsplatser är 
en del av kommunens allmänna platser och 
öppna för både lottägare och besökare i 
Tyrestaskogen.

Centrumplatserna erbjuder rinnande 
vatten, toalett, eldstad, information, 
väderskydd, verktyg och andra hjälpmedel 
som uppmanar besökaren att använda 
skogen. På materialupplagen finns ett 
upplag för det skogsavfall som uppstår 
vid förvaltning av resterande mark i 
Tyrestaskogen. Tanken är att skogsavfallet 
ska användas som byggnadsmaterial. 
Utöver det naturliga byggnadsmaterialet 
finns annat material av trä samt verktyg 
till utlåning, men användarna kan också 
ta med sitt eget material om de vill. 
Då delar av skötselzonerna ligger på 
odlingsbar mark finns på materialupplagen 
även tillgång till kompost, matjord 
och trädgårdsverktyg. Centrumplatserna 
erbjuder olika saker beroende på hur 
omgivningarna ser ut, exempelvis så kan 
du låna klätterutrustning på någon, röka 
fisk du fångat på en annan eller torka 
svamp och koka saft på en där det finns 
ett välutrustat kök. Centrumplatserna 
är viktiga som indikationsplatser 
för var du får ta mark i anspråk. 
Samlingsplatsen är en mindre typ av 
centrumplats, den är inte lika utrustad 
men här finns möjligheten att göra upp 
eld, skydda sig mot vinden och att sitta 
ned tillsammans med andra lottägare.

REGLER FÖR ANVÄNDNING
Med utgångspunkt från centrumplatserna 
kan du inom zonerna hyra en eller flera 
skogslotter. På dessa lotter får du 
likt på kolonilotten använda skogen. 
Reglerna för användningen kommer 
att inspireras av skötselplanen, den 
tillåtna användningen speglar därför den 
tänkta skötseln av marken. Vilket behov 
marken har och vilken typ av mark det är 
sätter därmed prägel på användningen av 
skogslotterna, exempelvis så ska öppen 
kulturmark bevaras öppen, skogsmark 
bevaras sluten, karaktärer renodlas etc. 
De markerade skötselzonerna i förslaget 
är numrerade och är direkt kopplade 
till skötselplanen för Tyrestaskogen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
2012). 

ORGANISATIONEN
Som ett första steg för att få fart på 
efterfrågan på Skogslotterna kontaktas 
olika föreningar i kommunen, de som 
nappar blir de första hyresgästerna. Det 
kan vara den lokala agilityklubben som 
tillsammans med besökare på centrumplatsen 

först aktiverar skötselzonen. Samtidigt 
som projektet startar bildar kommunen 
föreningen Skogslotten, föreningen ska 
successivt tas över av hyresgästerna, 
via denna sköts kontakten mellan 
hyresgästerna och kommunen. Därefter 
släpps hyreskontrakten för lotterna 
och intressenter får höra av sig till 
föreningen Skogslotten för att få ett 
hyreskontrakt.

OLIKA SORTERS LOTTER
Kontrakten för Skogslotterna kommer att 
se olika ut, för att passa en större 
grupp användare. Du kan som hyrestagare 
välja mellan tre olika storlekar på 
Skogslotten. De största lotterna är på 
200 kvm och passar utmärkt för större 
grupper som vill dela på en lott. De 
två mindre lottstorlekarna är på 65 
respektive 100 kvm skog, dessa passar 
bra för till exempel privatpersoner 
eller personer som inte vill använda så 
mycket mark. När du hyr en lott får du 
själv välja var den ska placeras inom 
den skötselzon som just då utvecklas. 
Den kan placeras nära exempelvis 
centrumplatsen om du vill vara där 
det rör sig mer människor, eller nära 
hjälpmedel och bekvämligheter, vill du 
uppleva skogen på egen hand kan den 
placeras avskilt. Lotten kan markeras 
ut av användaren om denna vill, maximalt 
får ett staket med en höjd på 90 cm  
användas.

REGLER FÖR EXPANSION 
Skötselzonerna utvecklas etappvis, en 
skötselzon är färdigutbyggd när ca 
en femtedel av zonens totala yta har 
etablerats med lotter. När en skötselzon 
ska börja utvecklas placeras där en 
centrumplats, varje skötselzon som har 
etablerats med lotter kommer därmed ha 
en egen centrumplats. I samband med 
denna etablering tillkommer även entt 
materialupplag intill centrumplatsen. 
Efter det påbörjas en etablering av 
lotterna. När 2000 kvm lotter har 
etablerats i zonen tillkommer ett till 
materialupplag, denna placeras i den 
del av zonen där behovet är störst. 
Ett materialupplag etableras sedan 
efter var 2000 kvm lott ända till dess 
att lotten är fullt utbyggd. En jämn 
spridning av dessa platser över zonen 
är att föredra. När 3000 kvm lotter 
i en skötselzon etablerats sedan 
utvecklingen påbörjades så läggs en 
samlingsplats till. Nya samlingsplatser 
läggs sedan till för var 3000 kvm lott. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Då skogslotterna är ett bostadsarrende 
likt andra kolonilotter så har 
arrendatorn rätt att uppföra och 
bibehålla byggnader på marken om det 
finns ett tillfälligt bygglov. Varje 
skogslott kommer med ett tillfälligt 
bygglov på två år. Vartannat år kan det 
tillfälliga bygglovet förlängas och 
totalt kan det maximalt gälla i tio år 
(Boverket 2012). Det ska vara lätt att 
förnya det tillfälliga bygglovet, för 
att göra detta vänder sig arrendatorn 
till föreningen Skogslotten. 

Förslaget Skogslotten börjar i 
historien om koloniträdgården. 
Begreppet koloni kommer från 
latinets colōnia (av colōnu) och 
betyder ”odlare” eller ”nybyggare”. 
I Sverige har koloniträdgårdar 
funnits i lite över 100 år, i 
andra delar av Europa något 
längre. Under 1800-talet var 
städerna trånga, bostadsbristen 
stor och det var svårt att få tag 
på frukt och grönsaker. Ur detta 
uppkom koloniträdgården. Tanken 
var att koloniträdgården skulle 
ge storstadsbon möjligheten att på 
sin egen lilla täppa odla frukt 
och grönsaker, på så vis kunde man 
hålla nere livsmedelskostnaderna. 
(Nationalencyklopedien 2013-01-
22) Våra städer blir allt tätare 
och trängre. Till följd av detta 
har allt färre människor möjlighet 
att uppleva, använda och dra nytta 
av naturen. Den urbana människans 
rättighet till naturen är idag 
förbisedd, för att ändra på detta 
behövs nya kolonier. Istället för 
att erbjuda frukt och grönsaker 
erbjuder Skogslotten en möjlighet 
för den urbana människan att använda 
naturen.

När stiftelsen Tyrestaskogen tog 
över förvaltningen 1993 hade 
stora delar av den värdefulla 
kulturmarken i den norra delen 
av skogen gått förlorad. Detta 
har skett till följd av att man 
ända sedan 70-talet bevarat 
området genom att låta hela skogen 
utvecklas fritt (Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket 2012). För 
att bevara kulturmarken inleddes 
kraftiga restaureringar i form 
av en mycket kostsam förvaltning 
genom skötsel. En skötselmetod 
som inte är ekonomiskt hållbar 
och allt svårare att motivera i 
och med att allt färre människor 
har kunskap om naturen och vistas 
regelbundet där. Detta medför en 
ökande kunskapströskel som nu 
hotar de rekreativa, historiska och 
ekologiska värdena i Tyrestaskogen. 
Med bakgrund i detta föreslår 
vi att projektet Använd Skogen! 
drar igång. I och med projektet 
minskar kommunens skötselkostnader 
i Tyrestaskogen samtidigt som 
invånarnas kunskapströskel till 
skogen minskar. I och med projektet 
kan skogen börja användas och 
uppskattas på riktigt.
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PÅ TYRESÖ KOMMUN
Kommunen har tröttnat på de 
skenande skötselkostnaderna 
för att underhålla den stora 
Tyrestaskogen. Antalet 
användare av skogen har 
minskat stadigt det senaste 
deceniet. Man är rädd 
för att okunskapen om hur 
naturen fungerar ökar.

ANVÄND SKOGEN!
Projektet Använd skogen! drar 
igång. Syftet är att minska 
skötselkostnaderna i Tyrestaskogen 
och samtidigt få fler människor att 
börja använda skogen.

SOM DU VILL
Kommunen bestämmer att det 
inom krävande skötselzoner i 
Tyrestaskogen ska det vara möjligt 
för medborgarna att använda skogen 
som de själva vill. 

HJÄLPMEDEL
Kommunen inser att de måste hjälpa 
till om projektet ska kunna 
hållas ihop. I de olika zonerna 
satsar kommunen på att bygga 
centrumplatser som kan hjälpa folk 
när de är ute och använder skogen. 
Dessa platser kommer kommunen 
att underhålla och ansvara för, 
på så sätt kan man försäkra att 
hjälpmedel alltid finns till hands.

MATERIALUPPLAGEN
Materialupplaget, 
hit kommer det 
material som rensas 
bort i skogen. 
Spillmaterialet 
kommer både från 
lotterna och från 
kommunen. Här finns 
också möjlighet 
att kompostera. 
Materialupplagen är 
ca 7x7 m stora.

SAMLINGSPLATSERNA
En enklare 
centrumplats, 
fungerar som en 
liten samlingsplats 
för omkringliggande 
lotter. Här finns 
tak, sittplats, 
kompost, 
materialbod och 
verktygsbod. 
Samlingsplatserna 

är ca 10x10 m stora.

ARRENDERA SKOGEN
Inom zonerna vill kommunen att 
medborgarna ska arrendera mark 
där de kan börja använda skogen. 
Perfekt tänker man nu kanske vi 
samtidigt kan få bukt med de 
lokalproblem våra föreningar har. 
Man bestämmer sig för att genast 
ta kontakt med några föreningar 
som kan tänkas vara intresserade 
av att hyra skogslotter. Det är en 
mindre bit mark som får arrenderas 
och medborgarna får välja på 3 
olika storlekar, man bestämmer sig 
för att kalla dem för skogslotter. 
Marken får arrenderas 5 år i 
taget.

LILLA LOTTEN
Den lilla 
skogslotten 
mäter 7x7 m 
vilket ger ca 49 
kvm skog.

MELLAN LOTTEN
Den mellanstora 
skogslotten 
mäter 10x10 m 
vilket ger ca 
100 kvm skog.

STORA LOTTEN
Den stora 
skogslotten 
mäter 14x14 m 
vilket ger ca 
200 kvm skog. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Kommunen vill också att 
medborgarna ska känna att det är 
okej att bygga saker på sin lott. 
Därför är alla lotter försedda 
med ett tillfälligt bygglov. 
Detta behöver dock förnyas vart 
annat år så att avverkningar och 
byggnationer kan kontrolleras. Men 
att förnya ett tillfälligt bygglov 
är inte svårt, de förnyas sedan 
med två år i taget och gäller i 
maximalt tio år. Allt enligt plan- 
och bygglagen.

CENTRUMPLATSERNA
Centrumplatserna är de större 
samlingsplatserna. Hit kommer 
alla; både de som har lotter 
och de som är på skogsutflykt. 
Centrumplatsen fungerar bra om 
du vill samla en större grupp 
exempelvis för en utomhuslektion 
i skogen. Här finns tak, eldstad, 
grill, sittplats, vindskydd, 
kompost, vatten, toa, materialbod, 
verktygsbod. Centrumplatsena är ca 
14x14 m stora.

Hasse gillar att snickra, 
på sin lott har han 
ständigt nya byggprojekt.

Kulturföreningen var 
snabba att anmäla sitt 
intresse. De har hyrt två 
stycken lotter, man vill 
ordna en konstutställning 
till jul.

Micke och Rosanna har 
börjat bygga på ett 
vindskydd, med sovsäck och 
liggunderlag blir det en 
perfekt sommarstuga.

Barndomskompisarna är 
gamla kockar nu ska de 
starta ett vildmarkskök 
ute i skogen som de 
lekte i när de var små.

Systrarna Johansson har 
sin lott i skogsgläntan, 

de har planer på odling.

Föräldragruppen har börjat 
bygga en skogslekplats 

till dagiset.

Dimitri och Carlos har 
fixat med bord, tak och 
stolar på sin lott. de 
gillar att sitta här och 
läsa.

FÖRENINGEN SKOGSLOTTEN
Kommunen bildar Föreningen 
Skogslotten. Tanken är att 
föreningen tas över av lottägarna 
och i framtiden sköter föreningen 
kontakten mellan kommunen och 
lottägarna. Bland annat så 
distruberar man lotter, håller i 
möten och säger till kommunen om 
till exempel mer material behövs. 

SÅ 
FUNKAR 
DET

De skötselzoner i det norra Tyrestaskogen som 
kräver aktiv skötsel enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012). 
Denna karta ligger till grund för var 
skogslotterna placeras. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)  

Fotomonatget visar Agilityklubbens skogslott. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Skogslotter i Tyrestaskogen

Fotomontaget visar centrumplatsen vid 
första utbyggnaden. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den första samlingsplatsen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Vegetationstyper:
Barrskog, medel
Barrskog, gammal
Blandskog, gammal
Triviallövskog, gammal
Kultiverad gräsmark 

Skötselregler:
Renodla äldre 
barrskogskarraktär
Håll marken öppen, 
sköta bryn
Gallring, gynna lövträd

Områden möjliga för 
etablering av lotter.

Vatten

EXEMPELZONENS UPPBYGGNAD: (Diagram: Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Höjdskillnader Nuvarande stigsystem

Utbyggnaden har påbörjats, 
en centrumplats, ett 
materialupplag och de första 
lotterna har etablerats 
i den västra delen. 
Etableringen har påbörjats 
intill stigsystemet, på 
den öppna marken och utmed 
bäcken.

Fler lotter har etablerats, 
i den norra delen har en 
samlingsplats och ännu ett 
materialupplag tillkommit. 

Zonen är nu maximalt 
utbyggd, totalt har 6000 
kvm lotter etablerats. 
En samlingsplats och 
ett materialupplag 
har tillkommit i den 
östra delen. Ännu ett 
materialupplag har 
tillkommit i västra delen.

För att utvecklingen 
av lotter ska kunna 
fortsätta måste 
centrumplatser, 
materialupplag och 
samlingsplatser hela 
tiden tillkomma. En 
centrumplats och 
ett materialupplag 
byggs då en ny zon 
tas i bruk för 
lottetablering. 
Sedan tillkommer en 
materialplats per 
2000kvm etablerade 
lotter och en 
samlingsplats per 
3000 kvm etablerade 
lotter.

EXEMPEL PÅ ZONENS UTBYGGNAD: 
(Diagram: Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)Utbyggnad 1

REKOMMENDERAD ORDNING FÖR
UTBYGGNAD: (Diagram: Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Utbyggnad 2

Utbyggnad 3

Fotomontaget visar ett materialupplag. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsver-
ket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)

Centrumplats
100 kvm lott

Materialupplag
Samlingsplats
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PROJEKTET ANVÄND SKOGEN! 
I Tyrestaskogen idag är det tydligt hur du som 
besökare ska bete dig. Här finns tydligt markerade 
leder att följa och platser för att göra upp 
eld, det finns informationsskyltar som berättar 
för dig att hunden måste vara kopplad och att 
nedskräpning bestraffas. I Tyrestaskogen är det 
skogen som kommer med förordningarna, du är på 
besök och du ska respektera skogen som den är. 
I projektet Använd Skogen! är denna auktoritära 
upplevelse nedtonad, hit är alla besökare 
välkomna. I projektet kan besökaren bruka skogen 
efter eget behov, i och med detta kan skogen 
återgå till att vara fri och tillåtande. 

STRUKTUREN
För att bryta de auktoritära normerna utgår 
projektet Använd Skogen! från de redan aktiva 
platserna i området, det vill säga de markerade 
slingorna, grillplatserna och målpunkterna. 
Strukturen för Skogslotterna utgår från de 
ställen där dessa aktiva platser möter de 
zoner där Tyrestaskogen enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012) kräver 
skötsel. Med utgångspunkt i dessa platser placeras 
successivt centrumplatser, materialplatser 
och samlingsplatser ut som en grundläggande 
struktur för Skogslotterna. På dessa platser 
erbjuds användare och besökare faciliteter, 
bekvämligheter och byggmaterial som underlättar 
och bekvämliggör. Inom de skötselzoner där dessa 
platser placeras uppmanas besökaren att använda 
skogen, utanför zonerna lämnas skogen åter till 
fri utveckling. 

ALLMÄNNA PLATSER
Centrumplatser, materialplatser och 
samlingsplatser tillkommer successivt 
i samband med utbyggnaden av de olika 
zonerna. Zonerna byggs ut etappvis och 
är på så sätt flexibla beroende på hur 
stort intresset för lotterna blir. 
Den skötselzon som ligger närmast den 
allmänna entrén vid Gammelström är den 
som utvecklas först. Den får från starten 
en större centrumplats intill bäcken 
och leden, intill centrumplatsen ligger 
ett materialupplag. Centrumplatser, 
materialupplag och samlingsplatser är 
en del av kommunens allmänna platser och 
öppna för både lottägare och besökare i 
Tyrestaskogen.

Centrumplatserna erbjuder rinnande 
vatten, toalett, eldstad, information, 
väderskydd, verktyg och andra hjälpmedel 
som uppmanar besökaren att använda 
skogen. På materialupplagen finns ett 
upplag för det skogsavfall som uppstår 
vid förvaltning av resterande mark i 
Tyrestaskogen. Tanken är att skogsavfallet 
ska användas som byggnadsmaterial. 
Utöver det naturliga byggnadsmaterialet 
finns annat material av trä samt verktyg 
till utlåning, men användarna kan också 
ta med sitt eget material om de vill. 
Då delar av skötselzonerna ligger på 
odlingsbar mark finns på materialupplagen 
även tillgång till kompost, matjord 
och trädgårdsverktyg. Centrumplatserna 
erbjuder olika saker beroende på hur 
omgivningarna ser ut, exempelvis så kan 
du låna klätterutrustning på någon, röka 
fisk du fångat på en annan eller torka 
svamp och koka saft på en där det finns 
ett välutrustat kök. Centrumplatserna 
är viktiga som indikationsplatser 
för var du får ta mark i anspråk. 
Samlingsplatsen är en mindre typ av 
centrumplats, den är inte lika utrustad 
men här finns möjligheten att göra upp 
eld, skydda sig mot vinden och att sitta 
ned tillsammans med andra lottägare.

REGLER FÖR ANVÄNDNING
Med utgångspunkt från centrumplatserna 
kan du inom zonerna hyra en eller flera 
skogslotter. På dessa lotter får du 
likt på kolonilotten använda skogen. 
Reglerna för användningen kommer 
att inspireras av skötselplanen, den 
tillåtna användningen speglar därför den 
tänkta skötseln av marken. Vilket behov 
marken har och vilken typ av mark det är 
sätter därmed prägel på användningen av 
skogslotterna, exempelvis så ska öppen 
kulturmark bevaras öppen, skogsmark 
bevaras sluten, karaktärer renodlas etc. 
De markerade skötselzonerna i förslaget 
är numrerade och är direkt kopplade 
till skötselplanen för Tyrestaskogen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
2012). 

ORGANISATIONEN
Som ett första steg för att få fart på 
efterfrågan på Skogslotterna kontaktas 
olika föreningar i kommunen, de som 
nappar blir de första hyresgästerna. Det 
kan vara den lokala agilityklubben som 
tillsammans med besökare på centrumplatsen 

först aktiverar skötselzonen. Samtidigt 
som projektet startar bildar kommunen 
föreningen Skogslotten, föreningen ska 
successivt tas över av hyresgästerna, 
via denna sköts kontakten mellan 
hyresgästerna och kommunen. Därefter 
släpps hyreskontrakten för lotterna 
och intressenter får höra av sig till 
föreningen Skogslotten för att få ett 
hyreskontrakt.

OLIKA SORTERS LOTTER
Kontrakten för Skogslotterna kommer att 
se olika ut, för att passa en större 
grupp användare. Du kan som hyrestagare 
välja mellan tre olika storlekar på 
Skogslotten. De största lotterna är på 
200 kvm och passar utmärkt för större 
grupper som vill dela på en lott. De 
två mindre lottstorlekarna är på 65 
respektive 100 kvm skog, dessa passar 
bra för till exempel privatpersoner 
eller personer som inte vill använda så 
mycket mark. När du hyr en lott får du 
själv välja var den ska placeras inom 
den skötselzon som just då utvecklas. 
Den kan placeras nära exempelvis 
centrumplatsen om du vill vara där 
det rör sig mer människor, eller nära 
hjälpmedel och bekvämligheter, vill du 
uppleva skogen på egen hand kan den 
placeras avskilt. Lotten kan markeras 
ut av användaren om denna vill, maximalt 
får ett staket med en höjd på 90 cm  
användas.

REGLER FÖR EXPANSION 
Skötselzonerna utvecklas etappvis, en 
skötselzon är färdigutbyggd när ca 
en femtedel av zonens totala yta har 
etablerats med lotter. När en skötselzon 
ska börja utvecklas placeras där en 
centrumplats, varje skötselzon som har 
etablerats med lotter kommer därmed ha 
en egen centrumplats. I samband med 
denna etablering tillkommer även entt 
materialupplag intill centrumplatsen. 
Efter det påbörjas en etablering av 
lotterna. När 2000 kvm lotter har 
etablerats i zonen tillkommer ett till 
materialupplag, denna placeras i den 
del av zonen där behovet är störst. 
Ett materialupplag etableras sedan 
efter var 2000 kvm lott ända till dess 
att lotten är fullt utbyggd. En jämn 
spridning av dessa platser över zonen 
är att föredra. När 3000 kvm lotter 
i en skötselzon etablerats sedan 
utvecklingen påbörjades så läggs en 
samlingsplats till. Nya samlingsplatser 
läggs sedan till för var 3000 kvm lott. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Då skogslotterna är ett bostadsarrende 
likt andra kolonilotter så har 
arrendatorn rätt att uppföra och 
bibehålla byggnader på marken om det 
finns ett tillfälligt bygglov. Varje 
skogslott kommer med ett tillfälligt 
bygglov på två år. Vartannat år kan det 
tillfälliga bygglovet förlängas och 
totalt kan det maximalt gälla i tio år 
(Boverket 2012). Det ska vara lätt att 
förnya det tillfälliga bygglovet, för 
att göra detta vänder sig arrendatorn 
till föreningen Skogslotten. 

Förslaget Skogslotten börjar i 
historien om koloniträdgården. 
Begreppet koloni kommer från 
latinets colōnia (av colōnu) och 
betyder ”odlare” eller ”nybyggare”. 
I Sverige har koloniträdgårdar 
funnits i lite över 100 år, i 
andra delar av Europa något 
längre. Under 1800-talet var 
städerna trånga, bostadsbristen 
stor och det var svårt att få tag 
på frukt och grönsaker. Ur detta 
uppkom koloniträdgården. Tanken 
var att koloniträdgården skulle 
ge storstadsbon möjligheten att på 
sin egen lilla täppa odla frukt 
och grönsaker, på så vis kunde man 
hålla nere livsmedelskostnaderna. 
(Nationalencyklopedien 2013-01-
22) Våra städer blir allt tätare 
och trängre. Till följd av detta 
har allt färre människor möjlighet 
att uppleva, använda och dra nytta 
av naturen. Den urbana människans 
rättighet till naturen är idag 
förbisedd, för att ändra på detta 
behövs nya kolonier. Istället för 
att erbjuda frukt och grönsaker 
erbjuder Skogslotten en möjlighet 
för den urbana människan att använda 
naturen.

När stiftelsen Tyrestaskogen tog 
över förvaltningen 1993 hade 
stora delar av den värdefulla 
kulturmarken i den norra delen 
av skogen gått förlorad. Detta 
har skett till följd av att man 
ända sedan 70-talet bevarat 
området genom att låta hela skogen 
utvecklas fritt (Länsstyrelsen 
och Naturvårdsverket 2012). För 
att bevara kulturmarken inleddes 
kraftiga restaureringar i form 
av en mycket kostsam förvaltning 
genom skötsel. En skötselmetod 
som inte är ekonomiskt hållbar 
och allt svårare att motivera i 
och med att allt färre människor 
har kunskap om naturen och vistas 
regelbundet där. Detta medför en 
ökande kunskapströskel som nu 
hotar de rekreativa, historiska och 
ekologiska värdena i Tyrestaskogen. 
Med bakgrund i detta föreslår 
vi att projektet Använd Skogen! 
drar igång. I och med projektet 
minskar kommunens skötselkostnader 
i Tyrestaskogen samtidigt som 
invånarnas kunskapströskel till 
skogen minskar. I och med projektet 
kan skogen börja användas och 
uppskattas på riktigt.
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PÅ TYRESÖ KOMMUN
Kommunen har tröttnat på de 
skenande skötselkostnaderna 
för att underhålla den stora 
Tyrestaskogen. Antalet 
användare av skogen har 
minskat stadigt det senaste 
deceniet. Man är rädd 
för att okunskapen om hur 
naturen fungerar ökar.

ANVÄND SKOGEN!
Projektet Använd skogen! drar 
igång. Syftet är att minska 
skötselkostnaderna i Tyrestaskogen 
och samtidigt få fler människor att 
börja använda skogen.

SOM DU VILL
Kommunen bestämmer att det 
inom krävande skötselzoner i 
Tyrestaskogen ska det vara möjligt 
för medborgarna att använda skogen 
som de själva vill. 

HJÄLPMEDEL
Kommunen inser att de måste hjälpa 
till om projektet ska kunna 
hållas ihop. I de olika zonerna 
satsar kommunen på att bygga 
centrumplatser som kan hjälpa folk 
när de är ute och använder skogen. 
Dessa platser kommer kommunen 
att underhålla och ansvara för, 
på så sätt kan man försäkra att 
hjälpmedel alltid finns till hands.

MATERIALUPPLAGEN
Materialupplaget, 
hit kommer det 
material som rensas 
bort i skogen. 
Spillmaterialet 
kommer både från 
lotterna och från 
kommunen. Här finns 
också möjlighet 
att kompostera. 
Materialupplagen är 
ca 7x7 m stora.

SAMLINGSPLATSERNA
En enklare 
centrumplats, 
fungerar som en 
liten samlingsplats 
för omkringliggande 
lotter. Här finns 
tak, sittplats, 
kompost, 
materialbod och 
verktygsbod. 
Samlingsplatserna 

är ca 10x10 m stora.

ARRENDERA SKOGEN
Inom zonerna vill kommunen att 
medborgarna ska arrendera mark 
där de kan börja använda skogen. 
Perfekt tänker man nu kanske vi 
samtidigt kan få bukt med de 
lokalproblem våra föreningar har. 
Man bestämmer sig för att genast 
ta kontakt med några föreningar 
som kan tänkas vara intresserade 
av att hyra skogslotter. Det är en 
mindre bit mark som får arrenderas 
och medborgarna får välja på 3 
olika storlekar, man bestämmer sig 
för att kalla dem för skogslotter. 
Marken får arrenderas 5 år i 
taget.

LILLA LOTTEN
Den lilla 
skogslotten 
mäter 7x7 m 
vilket ger ca 49 
kvm skog.

MELLAN LOTTEN
Den mellanstora 
skogslotten 
mäter 10x10 m 
vilket ger ca 
100 kvm skog.

STORA LOTTEN
Den stora 
skogslotten 
mäter 14x14 m 
vilket ger ca 
200 kvm skog. 

TILLFÄLLIGT BYGGLOV
Kommunen vill också att 
medborgarna ska känna att det är 
okej att bygga saker på sin lott. 
Därför är alla lotter försedda 
med ett tillfälligt bygglov. 
Detta behöver dock förnyas vart 
annat år så att avverkningar och 
byggnationer kan kontrolleras. Men 
att förnya ett tillfälligt bygglov 
är inte svårt, de förnyas sedan 
med två år i taget och gäller i 
maximalt tio år. Allt enligt plan- 
och bygglagen.

CENTRUMPLATSERNA
Centrumplatserna är de större 
samlingsplatserna. Hit kommer 
alla; både de som har lotter 
och de som är på skogsutflykt. 
Centrumplatsen fungerar bra om 
du vill samla en större grupp 
exempelvis för en utomhuslektion 
i skogen. Här finns tak, eldstad, 
grill, sittplats, vindskydd, 
kompost, vatten, toa, materialbod, 
verktygsbod. Centrumplatsena är ca 
14x14 m stora.

Hasse gillar att snickra, 
på sin lott har han 
ständigt nya byggprojekt.

Kulturföreningen var 
snabba att anmäla sitt 
intresse. De har hyrt två 
stycken lotter, man vill 
ordna en konstutställning 
till jul.

Micke och Rosanna har 
börjat bygga på ett 
vindskydd, med sovsäck och 
liggunderlag blir det en 
perfekt sommarstuga.

Barndomskompisarna är 
gamla kockar nu ska de 
starta ett vildmarkskök 
ute i skogen som de 
lekte i när de var små.

Systrarna Johansson har 
sin lott i skogsgläntan, 

de har planer på odling.

Föräldragruppen har börjat 
bygga en skogslekplats 

till dagiset.

Dimitri och Carlos har 
fixat med bord, tak och 
stolar på sin lott. de 
gillar att sitta här och 
läsa.

FÖRENINGEN SKOGSLOTTEN
Kommunen bildar Föreningen 
Skogslotten. Tanken är att 
föreningen tas över av lottägarna 
och i framtiden sköter föreningen 
kontakten mellan kommunen och 
lottägarna. Bland annat så 
distruberar man lotter, håller i 
möten och säger till kommunen om 
till exempel mer material behövs. 

SÅ 
FUNKAR 
DET

De skötselzoner i det norra Tyrestaskogen som 
kräver aktiv skötsel enligt skötselplanen 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2012). 
Denna karta ligger till grund för var 
skogslotterna placeras. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)  

Fotomonatget visar Agilityklubbens skogslott. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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Skogslotter i Tyrestaskogen

Fotomontaget visar centrumplatsen vid 
första utbyggnaden. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar den första samlingsplatsen. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Vegetationstyper:
Barrskog, medel
Barrskog, gammal
Blandskog, gammal
Triviallövskog, gammal
Kultiverad gräsmark 

Skötselregler:
Renodla äldre 
barrskogskarraktär
Håll marken öppen, 
sköta bryn
Gallring, gynna lövträd

Områden möjliga för 
etablering av lotter.

Vatten

EXEMPELZONENS UPPBYGGNAD: (Diagram: Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Höjdskillnader Nuvarande stigsystem

Utbyggnaden har påbörjats, 
en centrumplats, ett 
materialupplag och de första 
lotterna har etablerats 
i den västra delen. 
Etableringen har påbörjats 
intill stigsystemet, på 
den öppna marken och utmed 
bäcken.

Fler lotter har etablerats, 
i den norra delen har en 
samlingsplats och ännu ett 
materialupplag tillkommit. 

Zonen är nu maximalt 
utbyggd, totalt har 6000 
kvm lotter etablerats. 
En samlingsplats och 
ett materialupplag 
har tillkommit i den 
östra delen. Ännu ett 
materialupplag har 
tillkommit i västra delen.

För att utvecklingen 
av lotter ska kunna 
fortsätta måste 
centrumplatser, 
materialupplag och 
samlingsplatser hela 
tiden tillkomma. En 
centrumplats och 
ett materialupplag 
byggs då en ny zon 
tas i bruk för 
lottetablering. 
Sedan tillkommer en 
materialplats per 
2000kvm etablerade 
lotter och en 
samlingsplats per 
3000 kvm etablerade 
lotter.

EXEMPEL PÅ ZONENS UTBYGGNAD: 
(Diagram: Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)Utbyggnad 1

REKOMMENDERAD ORDNING FÖR
UTBYGGNAD: (Diagram: Clara Ecker-
sten & Moa Hansson Broman 2012)

Utbyggnad 2

Utbyggnad 3

Fotomontaget visar ett materialupplag. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

(Orginalkarta: Naturvårdsver-
ket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hans-
son Broman 2012)
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100 kvm lott
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Samlingsplats
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GESTALTNINGSFÖRSLAG 4:

URSKOGSPROMENADEN
Ett gestaltningsförslag som svarar mot program 4

nyfors

TYRESTA NATIONALPARK

TYRESTA NATURRESERVAT
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URSKOGSPROMENADEN

TILLÄGGET

I förslaget Urskogspromenaden blir Nyfors den nya 
huvudentrén till Tyrestaskogen. Tyrestaskogen blir 
mer tillgänglig då en busshållplats läggs till, en större 
parkering anläggs, ett nytt informationsprogram skapas 
och en restaurang och ett café öppnar. Dessa tillägg 
gör vistelsen i Tyrestaskogen bekvämare och skapar 
möjligheter att bredda skogens besöksunderlag. Det 
nya informationssystemet och platsens utformning 
gör det enkelt att förstå hur du förväntas bete dig i 
skogen. 

För att framhäva naturen i Tyrestaskogen adderas en 
glastunnel till Nyforsområdet. Glastunneln är strax 
över en kilometer lång, den löper genom trädkronorna 
högt ovanför marken. Glastunneln sicksackar sig fram 
över den kuperade marken. I och med att de flesta 
besökare kommer att välja att promenera i glastunneln 
skonas den sköra marken från ett ökat slitage. Själva 
Urskogspromenaden börjar i en portal som leder 
besökaren in i glastunneln. Glastunneln slingrar 
sig först söderut längs strandkanten på sjön Tyresö-
Flaten för att sedan sakta stiga, lämna marknivån 
och ta besökaren upp till trädtopparna. Smala 
stålpelare bär upp glastunneln, det visuella avtrycket 
på marken är därför minimalt. Skulle besökaren 

vilja gå någon av skogens ursprungliga leder istället 
så stör inte glastunneln, den korsar endast leden på 
några få ställen. Då tunneln är i glas reflekterar den 
omgivningarna när den ses nedifrån, en visuell effekt 
som framhäver skogen. På två platser lämnar tunneln 
trädtopparna och sänker sig ner till marknivån igen, 
här ansluter glastunneln till skogens redan existerande 
slingor. Utöver dess angöringspunkter finns tre platser 
i glastunneln där besökaren kan slå sig ner, vila och 
njuta av utsikten. Dessa platser kallas Terrassen, 
Utkiken och Berget. Terrassen är den första platsen på 
promenaden, den kommer du till efter att ha klättrat 
upp längs sjökanten, här har du en magnifik utsikt 
över sjön Tyresö-Flaten. Utkiken, som ligger när du 
gått längs med halva glastunneln, lyfter besökaren upp 
ovanför trädkronorna och erbjuder en utsikt över den 
milsvida skogen, känslan av att skogen är oändlig är 
här påtaglig. Vid Berget öppnar sig glastunneln på två 
bergknallar, här kan besökaren ta steget ut i skogen 
och sätta sig för at vila på bergknallarna. Glastunneln 
ger besökaren en helt unik upplevelse av skogen, som 
samtidigt ökar intresset för Tyrestaskogen och gör fler 
människor medvetna om hur viktigt det är att bevara 
denna natur.

Idag är bara 0,5% av all skog i Sverige orörd och kan kallas urskog. Ett av dessa unika 
skogsområden ligger strax utanför Stockholm, i Tyresta nationalpark och naturreservat. Urskogen 
är känslig men samtidigt något som måste visas upp för att människor ska vara medvetna om 
hur det såg ut i Sverige innan människan började påverka sina omgivningar. Idag måste du 
som besökare i Tyrestaskogen ha starka ben och en viss skogsvana för att kunna uppleva denna 
vidsträckta urskog. Med förslaget Urskogspromenaden tillgängliggörs de kvaliteter som upplevs 
under en vistelse i Tyrestaskogen utan att medföra ett ökat slitage på växtligheten, på så sätt 
underlättas bevarandet av skogen. I förslaget Urskogspromenaden belyses och framhävs den 
unika naturen i Tyrestaskogen, fler människor hittar ut till skogen och ökar sin kunskap om denna. 
Tyrestaskogen framhävs i och med att ett objekt i form av en glastunnel läggs ovanpå skogen. 
Att uppleva skogen genom glastunneln gör Tyrestaskogen än mer unik. Under promenaden 
skapas många hisnande och triggande ögonblick. Glastunneln löper genom området uppe 
bland trädkronorna och gör att skogen kan upplevas ur helt nya perspektiv. Promenaden ger en 
exklusiv naturupplevelse trots att den är lättgången och inte tar speciellt lång tid.

Fotomontaget visar glastunneln sedd från marken på slingan Flaten-runt. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar en vy över Terrassen. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget illustrerar hur det ser ut inne i glastunneln. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Snittet visar hur glastunneln förhåller sig till marken. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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I förslaget Urskogspromenaden blir Nyfors den nya 
huvudentrén till Tyrestaskogen. Tyrestaskogen blir 
mer tillgänglig då en busshållplats läggs till, en större 
parkering anläggs, ett nytt informationsprogram skapas 
och en restaurang och ett café öppnar. Dessa tillägg 
gör vistelsen i Tyrestaskogen bekvämare och skapar 
möjligheter att bredda skogens besöksunderlag. Det 
nya informationssystemet och platsens utformning 
gör det enkelt att förstå hur du förväntas bete dig i 
skogen. 

För att framhäva naturen i Tyrestaskogen adderas en 
glastunnel till Nyforsområdet. Glastunneln är strax 
över en kilometer lång, den löper genom trädkronorna 
högt ovanför marken. Glastunneln sicksackar sig fram 
över den kuperade marken. I och med att de flesta 
besökare kommer att välja att promenera i glastunneln 
skonas den sköra marken från ett ökat slitage. Själva 
Urskogspromenaden börjar i en portal som leder 
besökaren in i glastunneln. Glastunneln slingrar 
sig först söderut längs strandkanten på sjön Tyresö-
Flaten för att sedan sakta stiga, lämna marknivån 
och ta besökaren upp till trädtopparna. Smala 
stålpelare bär upp glastunneln, det visuella avtrycket 
på marken är därför minimalt. Skulle besökaren 

vilja gå någon av skogens ursprungliga leder istället 
så stör inte glastunneln, den korsar endast leden på 
några få ställen. Då tunneln är i glas reflekterar den 
omgivningarna när den ses nedifrån, en visuell effekt 
som framhäver skogen. På två platser lämnar tunneln 
trädtopparna och sänker sig ner till marknivån igen, 
här ansluter glastunneln till skogens redan existerande 
slingor. Utöver dess angöringspunkter finns tre platser 
i glastunneln där besökaren kan slå sig ner, vila och 
njuta av utsikten. Dessa platser kallas Terrassen, 
Utkiken och Berget. Terrassen är den första platsen på 
promenaden, den kommer du till efter att ha klättrat 
upp längs sjökanten, här har du en magnifik utsikt 
över sjön Tyresö-Flaten. Utkiken, som ligger när du 
gått längs med halva glastunneln, lyfter besökaren upp 
ovanför trädkronorna och erbjuder en utsikt över den 
milsvida skogen, känslan av att skogen är oändlig är 
här påtaglig. Vid Berget öppnar sig glastunneln på två 
bergknallar, här kan besökaren ta steget ut i skogen 
och sätta sig för at vila på bergknallarna. Glastunneln 
ger besökaren en helt unik upplevelse av skogen, som 
samtidigt ökar intresset för Tyrestaskogen och gör fler 
människor medvetna om hur viktigt det är att bevara 
denna natur.

Idag är bara 0,5% av all skog i Sverige orörd och kan kallas urskog. Ett av dessa unika 
skogsområden ligger strax utanför Stockholm, i Tyresta nationalpark och naturreservat. Urskogen 
är känslig men samtidigt något som måste visas upp för att människor ska vara medvetna om 
hur det såg ut i Sverige innan människan började påverka sina omgivningar. Idag måste du 
som besökare i Tyrestaskogen ha starka ben och en viss skogsvana för att kunna uppleva denna 
vidsträckta urskog. Med förslaget Urskogspromenaden tillgängliggörs de kvaliteter som upplevs 
under en vistelse i Tyrestaskogen utan att medföra ett ökat slitage på växtligheten, på så sätt 
underlättas bevarandet av skogen. I förslaget Urskogspromenaden belyses och framhävs den 
unika naturen i Tyrestaskogen, fler människor hittar ut till skogen och ökar sin kunskap om denna. 
Tyrestaskogen framhävs i och med att ett objekt i form av en glastunnel läggs ovanpå skogen. 
Att uppleva skogen genom glastunneln gör Tyrestaskogen än mer unik. Under promenaden 
skapas många hisnande och triggande ögonblick. Glastunneln löper genom området uppe 
bland trädkronorna och gör att skogen kan upplevas ur helt nya perspektiv. Promenaden ger en 
exklusiv naturupplevelse trots att den är lättgången och inte tar speciellt lång tid.

Fotomontaget visar glastunneln sedd från marken på slingan Flaten-runt. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget visar en vy över Terrassen. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Fotomontaget illustrerar hur det ser ut inne i glastunneln. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Snittet visar hur glastunneln förhåller sig till marken. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman)

(Orginalkarta: Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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UTVÄRDERING GENOM CHECKLISTA

I föregånde undersökande steg svarar vi på fyra olika gestaltningsprogram, i detta steg analyserar 
och värderar vi de fyra gestaltningsförslagen. Syftet är att få en bild av hur de olika förslagen 
svarat mot vår ursprungliga problemställning. Det vill säga den problemställning som vi 
identifierat under studieresan till Norge (Steg 1) samt under inventeringen och analysen av 
Tyresta nationalpark och naturreservat (Steg 2). För att kunna bedöma detta behövde vi gå 
tillbaka till de två stegens resultat. 
         Under Norgeresan (Steg 1) utformade vi en checklista, denna ansåg vi vara ett användbart 
verktyg för att förstå vad i utformningen som i allmänhet påverkade det vi upplevde när vi 
besökte de olika projekten. Checklistan använder vi oss av även i detta undersökande steg, 
denna gång för inventering och värdering av de fyra gestaltningsförslagen vilket vi redovisar 
på detta uppslag. Checklistan var ett sätt att värdera och inventera förslagen utifrån samma 
förutsättningar, på så sätt kunde vi vara mer objektiva i bedömningen. 
     

SkogsinterAktion

Landskap
Det är ett sprickdalslandskap med dalar, toppar, sjöar, 
bäckar och kärr. Landskapet är i ständig förändring och 
beror av individens aktiviteter. I landskapet finns spår av 
tidigare användningar.
Koncept
Att orientera sig efter skogen, orientering som nyckel till 
upplevelsen av natur.
Människan och landskapet
Människan är liten i förhållande till landskapet, naturen 
känns mäktig.
Entréer
Entréerna till området är tydliga, de kontrasterar mot 
omgivningen. Entréerna erbjuder en överblick över det 
område du ska ge dig in i, leder dig ut i naturen och inte 
till en specifik plats. Under hela vistelsen i skogen finns 
mindre entréer att ta avstamp emot för att ta dig ännu 
längre in i skogen.
Attraktioner
Attraktionen utgörs av äventyret, utmaningen,  lärandet 
interaktionen och känslan av att lyckas bemästra skogen.
Det byggda och landskapet
Det byggda kontrasterar starkt mot omgivning i både 
färg, form och material. Det fungerar som ledelement och 
inger en trygghet att ta dig vidare ut i skogen. Med tiden 
tillkommer naturligt byggda element i form av mänskliga 
spår, det byggda är därför inte statiskt. Det byggdas 
funktion beror på individens uppfattning.
Upplevelser
Interaktion, äventyr, utmaning samt känslan av att vara ett 
med naturen.
Material
Materialvalen är kontrasterande i färg, form och typ 
av material för att kunna synas på långt håll. Detta ska 
också locka till nya användningar. Vid entréerna är formen 
avvikande men materialen naturliga. Successivt tillkommer 
troligtvis mer och mer material till skogen. 
Faciliteter
Faciliteterna utgörs av de olika målpunkterna. De har 
grill, vindskydd samt fågeltorn och är byggda av naturliga 
material.
Skala
Stommen och kopplingarna är i en större skala både i 
förhållande till skogen och människan. Detta gör att de 
kan uppfattas på långt håll. Målpunkter och föränderliga 
element är i en mer mänsklig skala.
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Skogsparken

Landskap
Landskapet har varierande och vackra skogskaraktärer. 
Beroende på individens kunskapsgrund och erfarenhet 
upplevs skogskaraktärerna mer eller mindre påverkade av 
människan, detta då karaktärerna har förstärkt. 
Koncept
En skog som är lika tillgänglig och trygg för alla, precis 
som stadens parker.
Människan och landskapet
Precis som i stadens parker betraktar människan 
omgivningarna, besökaren blir vaggad in i en passiv 
trygghet. Människan och landskapet är distanserade, dels  
då begreppen natur och kultur särskiljs, dels då människan 
bestämmer på platsen. Gestaltningen lurar dig på ett sätt, 
den visar att skogens karaktär som oändlig finns visuellt 
men ej är tillgänglig, endast det gestaltade är tillgängligt.
Entréer
Det finns en tydlig entré till platsen som höjer 
förväntningarna på upplevelsen. Samt en större entré i 
parkens mitt, denna fungerar som en entré till de tre olika 
delarna. Tre mindre entréer finns också som kopplar på 
den otillgängliga skogens stigsystem. Om du kommer 
från huvudentrén förhöjs förväntningarna på vad du ska 
uppleva, entrén är spektakulär.  De mindre entréerna är 
subtila för att spela med den vissula gränsen till den vilda 
skogen. De subtila entréerna märks framförallt i och med 
att den mänsklig aktiviteten och påverkan avtar.
Attraktioner
Upplevelsen av hela parken är en attraktion i sig, den utlovar 
framförallt en utopisk upplevelse av skogen. Upplevelsen 
är också varierad och nyanserad i de mindre delaren för att 
nya intryck och nya rumssekvenser ska uppstå. Att spela 
på det storslagna i platsens karaktär, exempelvis förhöja 
utsikten, förstärka en svindlande känsla, en lummig känsla 
en vild känsla eller en oändlig känsla. Platsens nytta är själva 
upplevelsen, rekreationen. Den komplexa upplevelsen av 
skogen har brutits ner i mindre delar som förenklats och 
framhävts för att kommuniceras till platsens besökare.
Det byggda och landskapet
Det byggda är utformat för att tillgängliggöra en upplevelse 
av idealbilden av skogen. Platsen är väl integrerad i 
omgivande landskap. Formspråket på platsen är mer 
uppmärksammande än skogens formspråk.
Upplevelser
Upplevelsen skiftar ständigt, den anpassas efter och 
förstärker den ursprungliga upplevelsen av skogen. 
Upplevelsen sker främst passivt men genom alla sinnen, 
den är dock fokuserad på betraktandet/synintrycket då det 
utopiska utseendet av skogen framhävts.
Material
Materialen kontrasterar mot det naturliga de omges av. 
Formerna är strikta och enkla, materialen är hårdare och 
på detta sätt framhävs det naturliga runt om. 
Faciliteter
Här finns gott om de bekvämligheter som den urbana 
människan efterfrågar, här kan du stanna en hel dag. Café, 
restaurang toalett, parkering, busshållplats, information, 
bad, grill, sittmöjligheter, belysning, väderskydd och 
papperskorgar.
Skala
Skalan är mänsklig och upplevs vara i harmoni med skalan 
på omgivande natur. 

Urskogspromenaden

Landskap
Landskapet är en orörd, vidsträckt, oändlig skog.
Koncept
Lägga till en exklusiv och unik upplevelse genom ett 
objekt, lika lätt att ta bort som att lägga dit, känsligt mot 
omgivningen. 
Människan och landskapet
Människan är liten i förhållande till landskapet, du 
känner dig överväldigad. Människan leds ovanpå skogen, 
människan betraktar landskapet. Platsen distanserar 
människan från den omgivande naturen. 
Entréer
Det finns en tydlig större entré som är utformad 
för att förhöja förväntningarna på den stundande 
naturupplevelsen.
Attraktioner
Det byggda objektet är i sig en attraktion. Attraktionen 
är att uppleva urskogen på ett sätt du inte kan göra någon 
annanstans. Själva promenaden i objektet är en attraktion.  
Men också att betrakta objektet från marken, hur det 
smälter in i kronorna. 
Det byggda och landskapet
Det byggda är som ett objekt som lagts ovanpå skogen, 
det känns lika lätt att lyfta bort det igen som att lägga dit 
det. Det är känsligt mot platsens unika karaktär, objektet 
försvinner in i karaktären och framhäver den. I och med 
detta samspel tillför det byggda en attraktion till skogen 
och blir samtidigt också en attraktion i sig.
Upplevelser
Upplevelsen är hisnande, spektakulär, exklusiv, känslan av 
att vara liten i förhållande till den mäktiga naturen.
Material
Materialen är framförallt glas och stål. Formspråket känns 
lätt och elegant. Materialvalet är påkostat med utarbetade 
detaljer.
Faciliteter
Besöket i skogen är bekvämt, toaletter finns vid entréen 
och längs vägen. Vid entréen finns även restaurang, 
busshållsplats, café, papperskorgar samt ett utvecklat 
informationssystem.
Skala
Objektet är litet i förhållande till landskapet och stort i 
förhållande till människan.

Nybyggarna

Landskap
En homogen skog med inslag av igenvuxen kulturmark. I 
denna skog finns zoner som brukas av människan, vilket 
skapar en oändlig variation i uttryck. Dessa uttryck är 
dock alltid småskaliga och den övergripande naturen är 
fortfarande att betrakta som skog och kulturmark.
Koncept
Nybyggarna, den nya tidens kolonilott som ska få 
människan att börja använda naturen och därmed betrakta 
naturen som sin egendom. 
Människan och landskapet
Avståndet mellan människa och natur är litet. Människan 
använder sig av och skapar själv naturen, människan är i 
högsta grad interaktiv med naturen.
Entréer
Inga tydliga entréer finns men människan är fri att skapa 
personliga entréer. Entréen till zonerna är subtil och 
föränderlig. De allmänna platserna är en slags entré till det 
omgivande, i alla fall till en början, här förser du dig med 
det du behöver för att vistas utanför.
Attraktioner
Attraktionen är möjligheten att bruka, att använda, 
att göra ett avtryck. Detta är unikt och den unika 
upplevelsen är också en del av attraktionen. Till att börja 
med är de allmänna platserna attraktionspunkter, både 
som mötesplatser och för att de förser användaren med 
nödvändigheter. Mindre attraktionspunkter i skogen är 
alltid föränderliga.
Det byggda och landskapet
Det byggda kan vara vad som helst egentligen, allt är byggt 
med naturliga så på det sättet smälter det in, skalan smälter 
också in. Former kan både stick ut och smälta in allt beror 
av användaren på platsen, det allmänna smälter in för 
att andra ska våga ta palts. Det byggda är därför ständigt 
föränderligt.
Upplevelser
Upplevelsen sker genom att skogen brukas eller används 
på något sätt, upplevelsen är beroende av interaktion med 
skogen.
Material
Naturliga material utgör stommen men varje användare 
sätter sin prägel med sina material. 
Faciliteter
Det finns vatten, material, verktyg, vindskydd, möjlighet 
att laga mat, utedass och papperskorgar m.m. Här 
finns inga större kommersiella verksamheter. Småskalig 
kommersiell verksamhet kan uppstå på vissa lotter.
Skala
Människan skapar själv platser utifrån sig själva. Därför är 
skalan oftast mänsklig.
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De sju påståendena 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Platsen erbjuder interaktion med skogen.

Den huvudsakliga attraktionen på platsen är skogen. 

Platsen styr inte ditt beteende och dina aktiviteter.

Naturupplevelsen på platsen utnyttjar platsspecifika förutsättningar. 

Platsen erbjuder möjlighet att ta dig längre ut i skogen. 

Platsen erbjuder tydlighet i orientering. 

Platsen erbjuder oändligt många vägval.

RESULTAT: SKOGSINTERAKTION

I figur 10 på nästa sida visar vi utvärderingen av förslagen enligt de sju 
påståendena. Vi ser i figuren att alla gestaltningsförslag lyckats uppfylla 
åtminstone några av de påståenden som vi bedömt som viktiga. Det 
innebär att samtliga förslag på något sätt lyckats tillgängliggöra en del 
av naturupplevelsen. För att den totala naturupplevelsen ska kunna 
tillgängliggöras måste, enligt oss, alla sju påståenden uppfyllas. I vår 
gestaltningsundersökning innebär det att förslaget SkogsinterAktion 
är det enda förslag som lyckats att tillgängliggöra naturupplevelsen i 
Nyforsområdet i sin helhet.

UTVÄRDERING GENOM
SJU PÅSTÅENDEN

Då checklistan formulerades i ett tidigt stadium i arbetet och på ett mer 
övergripande plan behövde vi komplettera den med de slutsatser vi under 
resan drog utifrån detta verktyg. Vi skriver i resultatet från studieresan 
(steg 1) att vi vid gestaltning i natur efterfrågar en interaktion med 
omgivande natur, att naturen ska vara platsens huvudattraktion, att vi 
inte vill känna oss styrda av platsens utformning samt att gestaltningen 
ska utnyttja platsspecifika lösningar. Dessa aspekter bör vi därmed värdera 
våra gestaltningsförslag utifrån. De säger dock inget om de platsspecifika 
förutsättningar som finns i Nyforsområdet, värderingen av förslagen 
måste förankras också i dessa därför fick vi studera resultat i steg 2.
      I inventeringen och analysen av Tyresta nationalpark och naturreservat 
(steg 2) fann vi att orienterbarheten i skogen är en problematik 
som måste behandlas. I analysen kom vi också fram till att dagens 
styrande orienteringsstruktur tenderar att vagga besökaren in i en allt 
för passiv upplevelse av skogen. För att utföra en lyckad gestaltning av 
tillgängliggörandet av Nyforsområdet bör därför gestaltningen inte ge 
avkall på skogens ursprungliga form, vilken erbjuder oändligt många 
vägval, samtidigt som orienterbarheten i förslaget måste vara god.
   Vårt delresultat från arbetet med checklistan under Norgeresan (Steg 
1 och Bilaga 1) tillsammans med delresultatet från inventeringen 
och analysen av Tyrestaskogen (Steg 2) resulterade därför i sju 
stycken påståenden som vi ställde de fyra förslagen mot. Påståendena 
formulerades först i detta steg men sammanfattar de personliga krav vi 
ställde på ett gestaltat tillgängliggörande av en naturupplevelse under 
Norgeresan (Steg 1) och inventeringen och analysen av Tyrestaskogen 
(Steg 2). De sju påståendena kan därför tillsammans ge en övergripande 
bild över hur väl de fyra olika gestaltningsförslagen lyckats tillgängliggöra 
en naturupplevelse i Nyforsområdet. 
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Figur 10: Tabellen visar hur de fyra gestaltningsförslagen svarar mot de sju påståendena. Tabellen 
visar att endast förslaget SkogsinterAktion tillgängliggör naturupplevelsen i sin helhet Bilderna i 
diagrammet är montage från de olika gestaltningsförslagen (Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012). 

JA, genom att själv aktivt lämna spår 
och genom att orientera sig efter dessa 
mänskliga spår interagerar människan 
med skogen.

JA, förslagets gestaltning har adderat 
möjligheter till tydlig orientering i 
skogen.

JA, gestaltningen beror av den 
platsspecifika problematiken, 
gestaltningen skulle inte kunna 
appliceras någon annanstans.

NEJ, lotterna kan placeras var som 
helst, oberoende av platsen. Människans 
handlingar är dock platsspecifika.

NEJ, människan orienterar sig efter 
erfarenheter från platsen, de skapar 
tydligheten själv.

JA, människan bestämmer själv hur 
användningen ska gå till.

JA, skogslotten tar människan längre 
ut i skogen. Människan bestämmer själv 
hur långt denne vill ta sig.

NEJ, huvudattraktionen är den 
mänskliga aktiviteten på platsen. Själva 
användningen är det viktigaste för 
upplevelsen.

JA, genom att använda skogen 
interagerar och upplever människan 
platsen.

JA, huvudattraktionen på platsen är
upplevelsen av det äventyr som skogen 
rymmer,  detta kan endast upplevas i 
skogen.

JA, meningen med platsen är 
att människan ska ta sig längre ut i 
skogen, inte bara uppehålla sig på en 
förutbestämd plats eller slinga.

JA, människan är den som skapar den 
potentiella användningen genom att 
lämna mänskliga spår. Det byggda har 
oftast ingen tydlig användning.

JA, det finns möjlighet att hela tiden 
välja nya vägar.

NEJ, det finns faciliteter för det 
du behöver göra på platsen. Därför 
används bara det av människan tillagda, 
inte den ursprungliga skogen.

NEJ, den huvudsakliga attraktionen 
på platsen är det som människan lagt till 
och ordnat. Idealbilden av skogen är den 
huvudsakliga attraktionen.

NEJ, skogsparken har tydliga gränser 
mot omgivande skog, meningen är att 
skogen ska upplevas innanför gränserna.

NEJ, det byggda begränsar 
aktiviteterna på platsen.

JA, skogsparken erbjuder inom sina 
gränser tydlighet och trygghet, genom 
belysning, preparedade gångar etc. 

JA, människans tillägg utnyttjar 
och förstärker den platsspecifika 
upplevelsen.

JA, inom området som utgör 
skogsparken finns möjlighet till oändligt 
många vägval.

NEJ, objektet lägger sig ovanpå 
platsen, det kan appliceras någon 
annanstans.

JA, inom objektet är orienteringen 
tydlig men begränsad, utanför erbjuds 
ingen adderad orienteringsmöjlighet.

NEJ, objektet skyddar skogen från 
mänsklig påverkan, därmed begränsas 
och styrs människans aktiviteter.

NEJ, projektet begränsar människans 
rörelse på platsen, till objektet och 
markerade slingor.

NEJ, det byggda objektet 
(glastunneln) är huvudattraktionen, inte 
skogen. 

NEJ, människan behöver inte ens 
beträda marken i skogen för att uppleva 
detta projekt.

JA, i och med att lotter läggs till 
uppkommer fler stigar, det erbjuds fler 
och fler vägval.

NEJ, objektet erbjuder ett begränsat 
antal möjliga vägval.

1. Platsen erbjuder interaktion med skogen.

2. Den huvudsakliga attraktionen på platsen är skogen.

3. Platsen styr inte ditt beteende och dina aktiviteter.

4. Naturupplevelsen på platsen utnyttjar platsspecifika 

5. Platsen erbjuder möjlighet att ta dig längre ut i skogen.

6. Platsen erbjuder tydlighet i orientering. 

7. Platsen erbjuder oändligt många vägval.
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ATT TILLGÄNGLIGGÖRA
NATURUPPLEVELSE
- EN FÖRANKRING I
LITTERATUR

Exempel på den strukturerande formen. (Foto: Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

Tyrestasskogens form begränsar 
I gestaltningsförslaget SkogsinterAktion valde vi att 
beskriva Nyforsområdet som lager av former i stället för 
en förenklad och generaliserad form. Det överordnade  
formlagret definierade vi som skogen i sin ursprungliga 
form, utan de stigar och målpunkter som människan 
adderat. Det är en komplex form som inte har någon 
för människan förutbestämd funktion, en struktur med 
oändligt många möjliga användningar och vägval (s. 
37). Till denna övergripande form har ett strukturerande 
formlager adderats; ett stigsystem med markeringar, 
informationsskyltar och målpunkter (s. 37). Syftet med 
detta formlager är att ordna och tillgängliggöra den 
komplexa strukturen i Tyrestaskogen. Den adderade 
strukturerande formen är för den urbana människan mer 
bekant och begriplig och blir därför den för beteendet 
bestämmande formen i skogen.
    I förslaget SkogsinterAktion adderar vi ännu ett av 
människan strukturerande formlager till Nyforsområdet. 
Denna form är de olika kopplingar och den 
trygghetsstomme som löper genom skogsområdet. Formen 
som läggs till i förslaget har inte någon bestämd funktion 
och erbjuder därför oändligt många användningar. 
Gestaltningsförslaget SkogsinterAktions formtillägg 
överlagrar den redan existerande strukturerande formen 
på platsen, skär genom den och ifrågasätter därmed 
den rådande ordningen. I förslaget låter vi den nya 
formen lämna utrymme för skogens naturliga form; 
gestaltningsförslaget SkogsinterAktion ger Nyforsområdet 
tre bestämmande former istället för en.
    Kan skogen i Nyforsområdet i och med förslaget  
inrymma möjligheten till en mer interaktiv användning? 
För att förstå hur platsspecifik interaktion uppstår och om 
vårt gestaltningsförslag kan öka denna möjlighet har vi 
tagit oss vidare i undersökningen genom att fördjupa oss i 
begreppet loose space. 

betraktas som medlemmar i en grupp istället för att ses 
som unika platser. De grupper som de talar om kallar de 
för typer där en typ kan vara mer eller mindre specifik och 
en plats kan tillhöra flera typer på samma gång. 

Klassificeringen styr platsens 
användning
Detta sätt att ordna världen utifrån är något den moderna 
människan utarbetat och skiljer sig från hur vi förr såg på 
vår omvärld och från hur många urinvånare fortfarande 
ser på den (Franck och Schneekloth 1994). Istället för att 
betrakta världen som något som är uppbyggt av olika lager 
integrerade i varandra sortera och förenklar vi den (Franck 
och Schneekloth 1994).
     Franck och Schneekloth (1994) förklarar att när vi 
klassificerar en plats så tillskrivs platsen sociala koder 
och regler som i sin tur styr platsens användning. Vissa 
typer är förknippade med striktare sociala koder och 
regler vilket gör att en del platser uppfattas som mer 
restriktiva mot människors användning och uppförande 
(Franck och Stevens 2007). Vi kan därför dra slutsatsen 
att vår personliga klassificering av en plats, som beror på 
erfarenheten av platsen form, användning och funktion, 
påverkar vårt beteende på platsen och kan härledas till hur 
vi känner oss styrda i Tyrestaskogen.

Skogen är problematisk att 
klassificera
Hur styrda vi är i Tyrestaskogen beror alltså på hur vi 
klassificerar den. Våra tankar om Tyrestaskogen grundas 
i våra personliga erfarenheter av platsens form, dess 
användning och funktion, därför vet egentligen bara vi 
själva vilka sociala regler och koder som vi associerar till 
platsen. När vi vistas i skogen beter vi oss som vi brukar 
göra där och som vi lärt oss. Denna personliga klassificering 
av skogen innefattar strikta sociala koder och regler vilket 
i vårt fall gör Tyrestaskogen till en restriktiv plats där vår 
användning och vårt beteende leder till en passiv upplevelse 
av skogen.
       Skogen i sin naturliga form och struktur är komplex, 
till skillnad från andra av människan konstruerade typer 
såsom torg, trottoarer och parker. Vi upplever att vi 
saknar erfarenhet av denna komplexa form, vilket gör den 
svår att klassificera. Vi tror att detta är en anledning till 
att den urbana människan tenderar att förenkla skogen, 
inte bara genom att klassificera den utan även genom att 
fysiskt försöka tillgängliggöra och strukturera den. Denna 
förenkling var något vi ville försöka undvika i förslaget 
SkogsinterAktion.

Vi har fram till och med detta steg i arbetet baserat vår 
undersökning på våra personliga erfarenheter och åsikter, 
utifrån detta har vi bedömt hur ett tillgängliggörande 
av en naturupplevelse i Tyrestaskogen bör te sig. I 
detta fördjupande steg undersöker vi genom litteratur 
det gestaltningsförslag vi anser svara bäst mot vår 
problemställning; förslaget SkogsinterAktion. Genom 
att koppla relevant litteratur till gestaltningsförslaget 
undersöker vi huruvida detta kan komma att uppfylla 
sitt syfte samt om vår problemställning som hittills lett 
oss genom examensarbetet kan betraktas som relevant. 
Genom litteraturen breddar och fördjupar vi vår kunskap 
om ämnet.
          Vi fann under de föregående undersökande stegen att 
en interaktion med skogen var nödvändigt för upplevelsen, 
därför kändes det relevant att undersöka vad interaktion 
är, vad det kan bero på och hur gestaltning påverkar 
denna i fallet SkogsinterAktion. Vi har inte funnit någon 
litteratur som direkt behandlar interaktion i den typ av 
område som Tyrestaskogen är. Vi har istället valt att utifrån 
olika teorier som behandlar interaktion med platser samt 
utifrån exempel på liknande undersökningar, ringa in 
hur problematiken kan te sig i Tyrestaskogen i och med 
förslaget SkogsinterAktion. 
  Som ett första steg i förståelsen för vad 
interaktionsmöjligheter i Tyrestaskogen är och kan vara 
har vi försökt förstå vad som i grunden avgör hur vi 
beter oss på en specifik plats. Litteratur om hur normer, 
värderingar och regler förknippas med och följaktligen 
påverkar våra förväntningar på och vår användning av 
platsen blev ingången till detta steg. Varför upplevde vi att 
vårt beteende och våra aktiviteter var styrda när vi befann 
oss i skogen i Tyresta?
 

KLASSIFICERING AV PLATSER

Miljöpsykologen Karen A. Franck och landskapsarkitekten 
Lynda H. Schneekloth beskriver i artikeln Type: Prison or 
Promise? (1994) att vi förenklar vår komplexa omvärld för 
att begripa den, detta genom att dela in den i mentala rum 
och platser. De förklarar vidare att denna handling kallas 
klassificering och grundar sig i våra personliga sociala och 
kulturella bakgrund. Det handlar om de associationer 
som platsens form, användning och funktion ger oss samt 
hur vi kopplar dem till vår erfarenhet av andra platser. 
Klassificering är en förenkling och ett sätt att gruppera 
platser eller saker som liknar varandra vilket enligt Franck 
och Schneekloth (1994) kan leda till att enskilda platser 
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Fotomonatage och exempel på den i förslaget adderade formen. (Clara 
Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

besökare som kommer till Nyforsområdet möter en för 
typen skog svårklassificerad, avvikande form med oklar 
funktion, vilket kan inge en känsla av looseness. Med 
erfarenhet av en plats kan besökarna successivt definiera 
platsens användning och platsen är därmed aldrig statisk.
         Möjligheten att ta en plats i anspråk efter egna initiativ, 
det vill säga att en plats erbjuder en känsla av looseness, 
är en slags offentlighet (Franck och Stevens 2007). Då 
förmågan att ta platsen i anspråk är starkt beroende av 
individen kan man inte likställa offentligheten i känslan 
looseness med de av samhället byggda så kallade offentliga 
platser (Franck och Stevens 2007). Våra egna erfarenheter 
visar att en plats som har tagits i anspråk av en grupp eller 
av en enskild person kan upplevas vara privat. Med detta 
i åtanke vill vi påstå att det finns en risk att ett loose space 
uppfattas som något privat för de som inte medverkar i 
aktiviteten. Franck och Stevens (2007) beskriver loose 
space som både privat och offentligt och att looseness 
handlar om ett skapande av ett territorium som inte alltid 
är positivt för alla. Franck och Stevens (2007) skriver: 

“… the virtues of loose space, virtues arising largely from the 
qualities of possibility, diversity and disorder. These qualities 
stand in direct opposition to qualities of public space that many 
people value: certainty, homogeneity and order.” (2007:19) 

Då looseness är något vi anser vara viktigt för att den 
interaktiva användning som vi saknade i Tyrestaskogen 
ska kunna uppstå ville vi undersöka om looseness på en 
plats kan upplevas som något offentligt för alla. Detta 
gjorde vi genom att gå vidare med att undersöka begreppet 
territorialitet.
      

börjar användas på ett nytt, oväntat eller ifrågasättande sätt 
transformeras den, därmed är loose space ett begrepp som 
alltid bör betraktas som relativt (Franck och Stevens 2007). 
Vi kan därför säga att när människan på detta sätt själv 
definierar en plats syfte så utför den en aktiv handling av 
att ifrågasätta den förväntade användningen. Människan 
har då valt att interagera med platsen och aktivt valt bort 
att passivt följa typens regler.

Looseness kan uppstå i Tyrestaskogen
I förslaget SkogsinterAktion läggs fokus på interaktion 
som ett sätt att uppleva skogen. Att interagera med skogen 
är ett sätt att agera (aktion) vilket till ofta begränsas av vårt 
sätt att klassificera våra omgivningar. Vi drar slutsatsen att 
interaktion inte är en produkt av den passiva användning 
som uppstår till följd av de strikta sociala koder och regler 
vi upplever som rådande i Nyforsområdet. Med bakgrund i 
teorierna om loose space tror vi istället att det är när typens 
koder och regler inte följs, när människor agerar som de 
vill på platsen, som de kan uppleva interaktion.
   Under vårt undersökande arbetes inventering- och 
analyssteg (s. 35) beskriver vi den passivitet och distans 
till platsen som vi upplevede under våra vistelser i 
Tyrestaskogen. Den känslan kan liknas vid definitionen 
av ett tight space; vi använde skogen enligt de sociala 
koder och regler vi förknippade den med (Franck och 
Stevens 2007). I förslaget SkogsinterAktion vill vi att 
besökaren ska uppleva Tyrestaskogen som ett loose space. 
För att undersöka om förslaget lyckas med detta måste 
vi studera de faktorer som hjälper oss att klassificera en 
plats, det vill säga platsens form, användning och funktion. 
En förändring av dessa faktorer kan påverka vårt sätt att 
klassificera Tyrestaskogen och därmed känslan av looseness 
på platsen. Det är viktigt att återigen påpeka att denna 
påverkan beror av individen och skiljer sig åt beroende på 
social och kulturell bakgrund.
    Av platsens form, användning och funktion är det 
endast skogens olika lager av former som vi i vår roll 
som landskapsarkitekter kan påverka direkt, platsens 
användning och funktion kan vi endast försöka påverka 
indirekt. I förslaget SkogsinterAktion vill vi bevara platsens 
ursprungliga form och till detta addera ett överlappande 
formlager som indirekt kan påverka funktionen och 
användningen. Det adderade formlagret visar inte någon 
tydlig funktion och användning utan istället försöker vi låta 
formen lämnas öppen för tolkning. Detta för att möjliggöra 
oändligt många funktioner och användningar, likt skogens 
ursprungliga formlager. På så sätt ifrågasätts typen skogs 
förväntade och nuvarande funktion och användning. Varje 

LOOSE SPACE FÖRKLARAR
INTERAKTION

I boken Loose space – possibility and diversity in urban life 
beskriver, tidigare nämnda miljöpsykologen Karen A. 
Franck och hennes kollega Quentin Stevens (2007) att  
loose space är det som uppstår när en plats syfte definieras av 
dess användare. Det är således i den interaktiva handlingen 
som loose space uppstår. De beskriver vidare att loose space 
kan uppstå på alla typer av platser och är en konsekvens av 
hur fria vi känner oss att ta en plats i anspråk. Dess motsats 
är tight space, en tight space är en plats som inte rymmer 
möjligheten att låta sitt syfte definieras av sina användare 
(Franck och Stevens 2007). De förklarar loose space som 
ett ifrågasättande av platsens förväntade användning, det 
vill säga ett ifrågasättande av de sociala koder och regler 
som råder för platsens typ (Franck och Stevens 2007). I 
förslaget SkogsinterAktion har vi velat gestalta för att 
kunna generera nya erfarenheter och associationer av den 
för oss beteendestyrda skogen i Tyresta. På så vis vill vi i 
förslaget kunna erbjuda en mer interaktiv upplevelse av 
platsen. Franck och Stevens (2007) definition av loose 
space handlar till stor del om det vi velat skapa i förslaget, 
därför vill vi här fördjupa oss i detta.

Klassificeringen reglerar looseness
Franck och Stevens (2007) skriver i den inledande texten 
till boken Loose space – possibility and diversity in urban 
life att den grad av looseness vi upplever beror på hur 
fria vi känner oss att själva definiera en plats användning 
och typ. De menar vidare att platser som upplevs svårare 
för oss att typbestämma kan medföra att användaren 
känner en större grad av looseness, det vill säga en större 
möjlighet att själv definiera platsens användning. Platser 
som exempelvis gamla bangårdar eller industrier som 
förlorat sin användning i stadens ordnade strukturer är 
för oss kända för att vara typer som är svårdefinierade 
och som kan erbjuda en oväntad användning. Liknande 
omständigheter gäller i Tyrestaskogen där vi anser att den 
känslomässiga distansen till skogens ursprungliga form 
ökat i och med att det inte längre är lika tydligt för oss hur 
den ska klassificeras.
        Själva grunden för loose space är upptäckandet, 
innan du kan definiera en plats användning måste du hitta 
platsen, när du väl upptäckt platsen känner du looseness 
(Franck och Stevens 2007). Författarna påstår också att 
loose space alltid är temporärt och dynamiskt samt att 
den beror av en plats användare; med dem förändras, 
förstärks eller försvinner känslan av looseness. När platsen 
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offentlig är platsen (Kärrholm 2005). Den territoriella 
komplexiteten beror enligt Kärrholm (2005) på huruvida 
territoriella produkterna är tillåtande eller inte, om de 
uppstår beroende eller oberoende av varandra, om de 
överlagras och om de följer olika rytmer under dygnet och 
året. Kärrholm skriver:

”The publicness of a place could be described as the product 
of several territorial layers intermingling at a place, hence 
providing it with some kind of territorial compelxity.” 
(Kärrholm, M. 2005:113)

Kärrholm (2005) menar alltså att platser som saknar 
territoriell komplexitet riskerar att tas i anspråk av 
en exklusiv och enahanda användning och att ju fler 
territoriella lager en plats besitter desto fler appropriationer, 
associationer och taktiker har möjlighet att uppstå. Vi 
kan därmed säga att genom territoriell komplexitet ökar 
möjligheten till fler användningsområden, fler personliga 
associationer som accepteras och ger möjligheter att på 
olika sätt ta platsen i anspråk och att det är det vi vill uppnå 
med gestaltningsförslaget SkogsinterAktion.
     Som vi ser i figur 12 behöver Tyrestaskogen en högre 
territoriell komplexitet för att den ska upplevas vara 
mer offentlig. I förslaget SkogsinterAktion försöker 
vi bidra till detta på några olika sätt. Som vi beskriver i 
föregående avsnitt (s. 74) adderar vi ett lager av form 
som kontrasterar mot dagens strukturerande form. 
De territoriella produkterna som uppstår på grund av 
dagens byggda strukturerande form får då samsas med 
de territoriella produkterna som uppstår av förslagets 
tillagda lager av form, orienteringselementen. Förslagets 

och kontrollerandet) av ett område som planerats med 
distans i både tid och rum, produkten av territoriell 
strategi är exempelvis en detaljplan. Territoriell taktik 
är ett mer tillfälligt upprättande och markerande av 
ett territorium med en mer personlig relation mellan 
territoriet och den person eller grupp som utför det 
territoriella. Produkten av territoriell taktik är exempelvis 
användandet av en uteservering eller en markering av en 
gräsyta med en picknickfilt. Territoriell association innebär 
ett identifierbart område som karaktäriseras av en speciell 
användning, produkten är exempelvis en badplats eller 
ett klätterträd. Territoriell appropriation är en repetitiv 
och konsekvent användning av ett område av en person 
eller en grupp men som inte avsiktligt markerats som sitt. 
Produkten av territoriell appropriation är exempelvis när 
ungdomar, alkoholister, raggare eller skejtare tar en plats i 
anspråk. (Kärrholm 2004)
       För att kunna undersöka hur territorialitet tar sig 
uttryck i Tyrestaskogen har vi försökt identifiera territoriella 
produkter på platsen. Dessa har vi sedan delat upp enligt 
Kärrholms (2004) metod och placerat i figur 12.

Territoriell komplexitet - ett mått 
på en plats offentlighet
I Kärrholms artikel Territorial complexity in public places 
– a study of territorial production at three squares in Lund 
(2005) behandlar han sin avhandling, här menar han 
att de territoriella produkterna kan betraktas som en 
offentlig plats anatomi. Där anatomi syftar till hur en plats 
territoriella produkter relaterar till och beror av varandra. 
Hur pass offentlig en plats är förklarar han i termer av 
territoriell komplexitet, ju högre komplexitet desto mer 

TERRITORIALITET DEFINIERAR
PLATSENS OFFENTLIGHET

Arkitekten och forskaren Mattias Kärrholm presenterar i 
sin avhandling Arkitekturens territorialitet: till en diskussion 
om territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum 
(2004) en metod för att närmare kunna undersöka hur 
territorialitet produceras och upprätthålls samt hur denna 
påverkar en plats offentlighet. Kärrholms tolkning av 
territorialitet lyder:

”Territorialitet är någonting effektivt och avläsbart i den 
byggda miljön, snarare än namnet på en psykologisk, social 
eller politisk avsikt eller intention. Territoriet är resultatet av 
en pågående maktutövning inom en viss rumslig avgränsning. 
(…) De primära territoriella handlingarna uppvisas inte av 
den eller de som förebådar territoriet utan av de handlingar 
som på plats upprätthåller och reproducerar den territoriella 
ordningen.” (2004:80)

Olika typer av territorialitet
Med bakgrund i denna definition delar Kärrholm (2004) 
in det territoriella utövandet i fyra olika territoriella 
produktionsformer, det vill säga fyra olika sätt att upprätta 
och upprätthålla territorier. De fyra produktionsformerna 
definierar han genom att bestämma om den territoriella 
produktionen är styrd eller om den uppkommer genom 
att platsen brukas samt om kontrollen av territoriet är 
personlig, det vill säga kontrolleras av utövaren, eller 
opersonlig (Kärrholm 2004).

Som tabellen (figur 11) visar kan följande territoriella 
produktionsformer bildas enligt Kärrholm (2004); 
territoriell strategi, territoriell taktik, territoriell 
association och territoriell appropriation. Territoriell 
strategi innebär ordnandet (klassificerandet, markerandet 
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Figur 12 Tabellen visar de territoriella produkter som återfinns i 
Tyrestaskogen idag samt de som tillkommer i och med förslaget 
SkogsinterAktion (dessa är markerade i rött). (Kärrholm 2004)

Figur 11 Tabellen visar Kärrholms fyra olika 
produktionsformer (Kärrholm 2004)
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att vi på detta sätt aktivt integrerar kunskap i rörelsen är 
att det är ett sätt för oss att orientera oss, tidigare förde 
vi denna kunskap vidare genom historieberättande eller 
genom att spåra berättelser (Ingold 2008). 
        Vid wayfaring skapar människan hela tiden nya platser 
som blir en del av berättelsen, det är själva berättelsen som 
är orienteringshjälpmedlet (Ingold 2008). Hur väl en 
person behärskar wayfaring beror på personens lyhördhet 
och perceptuella övervakning av omgivningen (Ingold 
2008). Vi kan exemplifiera wayfaring genom en besökare 
i Tyrestaskogen som återkommer till ett och samma 
svampställe år efter år. Kunskap integreras i rörelsen till, 
från och i minnet av svampstället. Stigen till svampstället 
är inte synlig för andra besökare, den existerar endast 
i berättelsen om de platser som leder besökaren dit. Vi 
skulle kunna påstå att nyckeln till interaktion med platser 
är kunskapen om att aktivt orientera sig och att som 
hjälpmedel skapa sig platser på vägen dit.
   Den aktiva orienteringen kan sättas i motsats till då vi tar 
oss fram med hjälp av markerade leder och kartor (Ingold 
2008), vi menar att detta är ett mer passivt sätt att orientera 
sig. De passiva orienteringsmedlen blir våra kunskapsbärare 
istället för att berättelserna och platsskapandet fungerar 
som detta (Ingold 2008). Markerade leder och kartor kan 
vi därmed påstå vara en av orsakerna till den känslomässiga 
distans till naturen vi upplevde under våra besök i 
Tyrestaskogen. 

Kartans utformning kan påverka 
möjligheten till interaktion
Hur de passiva kunskapsbärarna presenterar platser 
har enligt Ingold (2008) betydelse för hur de kommer 
upplevas. En förflyttning genom wayfaring fungerar så 
länge du förlitar dig på din egen orienteringsförmåga, men 
om du skulle gå vilse och då väljer att börja följa en karta 
istället för omgivningarna så har du övergått till transport. 
      De representerade gränserna skiljer sig åt mellan den 
vägvisande och territoriella kartan (Ingold 2008). Den 
vägvisande kartan visar ett nätverk av möjliga vägval 
medan den territoriella kartan är uppbyggd av områden, 
gränser och begränsningar (Ingold 2008). Denna tanke 

INTERAKTION GENOM
FÖRFLYTTNING

Tim Ingold, professor i socialantropologi, beskriver i sin 
bok Lines – a brief history (2008) hur vårt sätt att förflytta 
oss har förändrats och på vilket sätt denna förändring 
påverkar vår uppfattning av den värld vi omger oss av. 
Enligt Ingold (2008) ser vi idag på rörelse som en transport 
mellan målpunkter, detta synsätt är en förändring från hur 
vi tidigare såg på rörelse som en enskild aktivitet. Han 
menar att denna förändring kan härledas till hur vårt sätt 
att resa och orientera oss har förändrats; förr reste vi till fots 
och baserade under resan vår orientering på berättelser om 
platser. Detta kan jämföras med hur vi idag istället reser 
längs med en förutbestämd rutt med en förutbestämd 
slutdestination. I boken presenterar Ingold (2008) två 
sätt som vi förflyttar oss på idag; wayfaring och transport. 
Han menar att wayfaring är när vi promenerar, där syftet 
är att uppleva själva rörelsen, och transport är när syftet 
med förflyttningen är att ta sig mellan sammankopplade 
statiska och förutbestämda målpunkter. Wayfaring är 
enligt Ingold (2008) det sätt människan förflyttade sig på 
förr i tiden medan transport är en modern företeelse, vilken 
våra omgivningar strukturerats och formats efter. Detta 
förändrade sätt att se på förflyttning har också förändrat 
vårt sätt att uppleva och förstå rumslighet (Ingold 2008). 
       Att interagera med och besitta sin omgivning är enligt 
Ingold (2008) definitionen av wayfaring, på detta sätt 
fungerar även promenaden, de gånger vi promenerar för att 
känna in och identifiera oss själva med våra omgivningar. 
För att en promenad ska klassas som wayfaring måste 
den som utför aktiviteten aktivt engagera sig, exempelvis 
genom att leta efter användbara växter, orientera sig eller 
spåra andra människor eller djur (Ingold 2008).
   Ingold (2008) hävdar vidare att möjligheten till 
interaktion under förflyttning successivt minskat i och 
med att den västerländska människan förflyttar sig i en 
allt högre hastighet samtidigt som man betraktar denna 
förflyttning som transport istället för wayfaring. När vi 
transporterar oss besitter vi inte längre platser under själva 
förflyttningen utan endast i de statiska målpunkterna 
(Ingold 2008). 

Interaktion är beroende av vårt sätt 
att orientera oss 
Genom upplevelse och uppmärksamhet av våra 
omgivningar integrerar vi kunskap i vår rörelse, Ingold 
(2008) menar att detta är en förutsättning för att 
interaktion med en plats ska kunna uppstå. Orsaken till 

orienteringselement har inte någon tydlig funktion 
vilket skapar en mängd nya associationsmöjligheter och 
som i sin tur leder till en mängd nya användningar. De 
nya användningarna ger nya territoriella produkter som 
skapats utifrån territoriell taktik, territoriell association 
samt territoriell appropriation. I många fall kommer de 
territoriella produkterna att överlagra gamla produkter 
vilket gör att produkterna samspelar på samma yta och 
måste följa olika rytmer under dygnet eller året. Detta gör 
att den territoriella komplexiteten i Tyrestaskogen ökar i 
och med gestaltningsförslaget SkogsinterAktion (se figur 
12 föregående sida).
       Den territoriella appropriationens produkt anser vi  vara 
den territoriella produkt som kan liknas med fenomenet 
loose space. Den liknelsen innebär att Kärrholm (2004) visar 
att möjligheten till loose space, territorriell appropriation, 
inte ensamt gör en plats offentlig, platsen måste också 
erbjuda möjligheter för andra territoriella produkter att 
uppstå. Av de olika territoriella produktionsformerna är 
territoriell appropriation den vi anser vara svårast för oss 
som landskapsarkitekter att påverka. Detta då produkten 
av territoriell appropriation kontrolleras av användaren 
och uppstår genom användning (se figur 11 föregående 
sida). Territoriell appropriation är viktigt för att platsen 
ska ha en territoriell komplexitet vilket innebär att loose 
space är en förutsättning för att en plats ska upplevas 
vara offentlig, men att denna inte får utestänga andra 
territoriella produktionsformer.
      Då vi drog slutsatsen att loose space uppstår som en 
produkt av användning gick vi vidare genom att fördjupa 
oss i hur vårt sätt att använda skogen påverkar vår 
interaktion med våra omgivningar. Vi väljer att fördjupa oss 
i aktiviteten förflyttning, detta känns relevant att undersöka 
vidare då promenad enligt besöksundersökningen i Tyresta 
nationalpark är den främsta anledningen till varför 
besökare kommer till området (Fredman och Hansson 
2003). Vad är förutsättningarna för att vi genom denna typ 
av användning ska kunna interagera med omgivningen.

Fotomontage som visar exempel på platser i skogen som i förslaget ska-
pats av besökaren. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)

Figur 13 visar hur ledelement till skillnad från en slinga bidrar till många 
möjliga vägval. (Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012)
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TRE EXEMPEL PÅ HUR 
PLATSER ERBJUDER 
INTERAKTION

kan liknas med hur vi valt att presentera vårt förslag 
SkogsinterAktion; de linjära kopplingarna symboliserar 
en tänkbar rörelse, en vägvisare som berättar om ett 
möjligt vägval istället för att styra besökaren (Se figur 13, 
föregående sida). Då ingen förutbestämd slinga erbjuds i 
förslaget finns heller inte de statiska målpunkter och platser 
som används under förflyttning med transport. Istället 
skapas i förslaget successivt platser av mänskliga spår på 
detta sätt kan besökaren aktivt upprätthålla en förflyttning 
genom wayfaring.

Interaktion i Tyrestaskogen påverkas 
av orienteringsmöjligheten
En stor del av problematiken med att tillgängliggöra en 
naturupplevelse i skogen ligger i dess komplexa struktur 
och i den begränsade sikten. Orienteringssvårigheten 
i Tyrestaskogen har idag lösts med en karta som 
visar markerade slingor, leder och målpunkter. 
Tillgängliggörandet är uppbyggt av transport som 
förflyttningsmetod och därmed transport som källa till 
upplevelse. I gestaltningsförslaget SkogsinterAktion skapar 
det adderade formlagret tillsammans med skogens eget 
orienteringslager en berättelse, vilken besökaren hela 
tiden utvecklar. Skogens ursprungliga, svårorienterade och 
komplexa form består av oändligt många platser som av 
besökaren kan länkas samman med varandra på valfritt 
sätt. Skogens ursprungliga form är därmed viktig för 
skogsupplevelsen, detta pekar Ingold (2008) på när han 
skriver: 

”Literally, an environment is that which surrounds. For 
inhabitants however the environment does not consist of the 
surroundings of a bounded place but of a zone in which 
their pathways are thoroughly entangled. In this zone of 
entanglement – this meshwork of interwoven lines – there are 
no insides or outsides, only openings and ways through. An 
ecology of life in short must be one of threads and traces.” 
(Ingold 2008: 103)

Vi har genom tre teoretiska ingångar studerat vad 
interaktion är, kan vara och bör vara i Tyrestaskogen genom 
förslaget SkogsinterAktion. För att undersöka teorierna 
vidare och på det sätt bli mer platsspecifika har vi valt att 
studera tre olika exempel på där interaktionsmöjligheter 
undersökts genom dessa teorier men på andra typer av 
platser. Då vi inte funnit något exempel som direkt kan 
appliceras på Tyrestaskogens förutsättningar som offentlig 
plats har vi istället valt att i detta avsnitt presentera och 
reflektera kring exemplens förutsättningar i förhållande till 
Tyrestaskogen och gestaltningsförslaget SkogsinterAktion. 
      I de tre exempelundersökningarna fann vi några viktiga 
likheter i förutsättningarna för interaktion i Tyrestaskogen. 
I det första exemplet har landskapsarkitekten och forskaren 
Mattias Qviström (2012) undersökt vad looseness beror 
på i Gyllins trädgård, som ligger i utkanten av Malmö. 
Gyllins trädgård är en ruin av en gammal plantskola som 
sedan länge tagits över av det vilda, där det vilda innebär 
en association till naturens vildvuxenhet (Qviström 2012). 
Det vilda som förutsättning finner vi också i Tyrestaskogens 
ursprungliga form. En annan gemensam nämnare är att 
det i både Gyllins trädgård och förslaget SkogsinterAktion 
finns spår av en tidigare användning. I det andra exemplet 
har miljöpsykologen Julia Nevaréz (2007) undersökt hur 
looseness kan uppstå i Central Park i New York. Central 
Park är ordnad och planerad av människan in i minsta detalj, 
denna ordning kan liknas vid Tyrestaskogens situation 
idag med strukturerande slingor, leder, målpunkter och 
informationsskyltar. I Central Park finns också precis som 
i Tyrestaskogen regler som styr användningen av området. 
I det tredje exemplet undersöker arkitekten och forskaren 
Mattias Kärrholm (2005) på tre torg i Lund hur territoriell 
komplexitet, platsers offentlighet, kan kopplas till den 
fysiska miljöns utformning. Torgen är likt Tyrestaskogen 
offentliga platser. 

EXEMPEL 1:
GYLLINS TRÄDÅRD –
STRUKTUR OCH GESTALTNING
PÅVERKAR LOOSENESS

I artikeln Taming the wild - Gyllin’s Garden and the 
urbanization of wildscape (2012) berättar Mattias 
Qviström om Gyllins trädgård utanför Malmö, en rest av 
en gammal plantskola där de träd och buskar som odlades 
har fått utvecklas fritt. Idag liknar platsen en skog men 
den har ett växtmaterial och en struktur som påminner om 
tidigare användning (Qviström 2012). Gyllins trädgård är 
ett intressant exempel då det illustrerar hur den form och 
användning som finns på platsen idag är en produkt av att 
platsens typ upplevts svår att definiera. När kommunen 
tog över marken från den tidigare platsskolan visste inte 
Malmö stad hur man skulle klassificera platsen vilket 
ledde till att den lämnades åt sitt öde (Qviström 2012). 
Qviström beskriver vidare att Gyllins trädgård idag är en 
plats som tagits i besittning av människor och används som 
en rekreativ plats. Till skillnad från stadens övriga parker 
och naturområden har Gyllins trädgård inte strukturerats 
genom gestaltatning, istället har närboende själva skapat 
platser genom att exempelvis använda platsen till odling 
eller genom att själva ordna passager (Qviström 2012). 
Att på eget initiativ definiera platsens syfte, genom att 
exempelvis använda den som i Gyllins trädgård, är aktiva 
handlingar som skapar loose space (Frank och Stevens 
2007, Qviström 2012).

Gestaltning strukturerar 
komplexiteten
Qviström (2012) skriver att när han började undersöka 
Gyllins trädgård hade Malmö stad precis upptäckt platsens 
rekreativa värde och försökte åter klassificera den för att 
kunna placera den under kommunens regelverk. I samband 
med kommunens uppmärksammande av Gyllins trädgård 
som rekreationsområde tog några landskapsarkitekter fram 
ett gestaltningsförslag för hur platsen skulle kunna rustas 
upp och tillgängliggöras så att det överensstämde bättre 
med dess klassificering (Qviström 2012). Qviström (2012) 
påpekar att de verktyg landskapsarkitekterna använde 
för att gestalta, det vill säga att förstå platsen genom att 
exempelvis rumsligt ordna och förenkla den, gör att 
platsens looseness riskerade att påverkas negativt. 
     Qviström (2012) menar att det är Gyllins trädgårds 
komplexa (vilda) struktur och avsaknad av klassificering 
som gör att den idag är ett loose space. Han beskriver hur 

Figur 14. Diagramet visar den begränsade sikten i Tyrestaskogen samt hur 
kopplingarna är utformade efter att synas på långt håll. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)



79

Fotomontage som exempel på förfining i 
Tyrestaskogen (Clara Eckersten & Moa Hansson 
Broman 2012)

Exempel på övervakning i Tyrestaskogen. (Foto: Clara 
Eckersten 2012)

Exempel på underhåll i Tyrestaskogen. (Foto: Moa 
Hansson Broman 2012)

marken, gränserna och stigarna på platsen har en sömlös 
relation till varandra och sina omgivningar. För att illustrera 
dess motsats berättar Qviström (2012) att det på ett ställe 
finns en yta där någon klippt gräset, i och med detta har 
det plötsligt skapats en plats uppbyggd av det rumsliga 
ramverk som landskapsarkitekten använder vid gestaltning. 
Golvet och väggarna synliggör platsens gränser, platsens har 
ordnats upp, detta symbolisera motsatsen till den struktur 
som råder på platsen idag, det vill säga det komplexa och 
vilda (Qviström 2012). Den klippta gräsmattans rumsliga 
ramverk är detsamma som det som används inom både 
kartografi och design, ett gestaltningsförslag utifrån de 
verktyg landskapsarkitekten idag använder skulle alltså 
innebära att platsens komplexa struktur ordnades upp, 
vilket skulle medföra att möjligheten att uppleva looseness 
minskar (Qviström 2012). 
         Den komplexa strukturen i Gyllins trädgård kan liknas 
vid den som återfinns i Tyrestaskogens ursprungliga form; 
marken, gränserna och stigarna har en sömlös relation till 
varandra och sina omgivningar. Precis som i fallet Gyllins 
trädgård finns i förslaget SkogsinterAktion, i form av de 
slingor och leder som tidigare användes, spår av en annan 
användning. Dessa spår av tidigare användningar bidrar till 
att besökaren upplever looseness. Genom att vi i förslaget 
adderat ett nytt formlager kontrasterar det mot de gamla 
slingorna och lederna, dessa övergår till att successivt blir 
mer eller mindre tydliga spår av en annan användning.
.

EXEMPEL 2:
CENTRAL PARK - LOOSENESS
SOM ETT RESULTAT AV
PASSIVITET

Julia Nevaréz har i artikeln Central Park, the Aesthetics of 
Order and the Appearance of Looseness (2007) undersökt 
om det finns möjlighet till looseness i Central Park i New 
York. Central Park klassificeras utan svårigheter som en 
stadspark, den är planerad och ordnad av människan in 
i minsta detalj (Névarez 2007). Parken är en typ av plats 
som för de flesta urbana människor förknippas med 
tydliga sociala och kulturella normer och regler, därav är 
användningen av parken oftast passiv och ordnad.

Ordningens estetik reglerar looseness
Nevaréz (2007) hävdar att det trots typens tillskrivna 
sociala och kulturella regler finns utrymme för looseness 
att uppstå i Central Park. Nevaréz (2007) menar att det är 
genom något som hon kallar för ordningens estetik som 
förutsättningen för looseness i parken uppstår. Ordningens 
estetik är enligt henne uppbyggd av de tre faktorerna: 
försköning (beautification), underhåll (maintenance) 
och övervakning (surveillance). Försköning syftar till hur 
parken är designad utifrån en förskönad bild av naturen 
och hur denna design skapar förskönande upplevelser. 
Underhåll syftar till hur parken hela tiden hålls fin genom 
renhållning och skötsel. Övervakning syftar till de regler 
som gäller i parken och den personal som övervakar parken 
och ser till att ordningen följs. Det är dessa tre faktorer som 
enligt Nevaréz (2007) påverkar och reglerar användningen 
av parken och därmed styr möjligheten till looseness. 
        Idag lyder Tyrestaskogen under liknande regler; det finns 
tillsynsmän som övervakar att regler följs, de underhåller 
samtidigt området efter den skötselplan som finns. De 
slingor och leder som löper genom Tyrestaskogen är en 
försköning då de är dragna för att visa representativa delar 
av skogen, längs dessa ligger målpunkter för att förtydliga 
vackra platser. Likt i Central Park kan alltså ordningens 
estetik sägas påverka och reglera dagens användning av 
Tyrestaskogen. 
    Nevaréz (2007) tar det gestaltade stigsystemet som 
exempel på hur ordningens estetik påverkar och reglerar 
användningen av parken. I Central Park är stigsystemets 
syfte att på ett subtilt sätt indikera var i parken du ska röra 
dig, detta ska vara så tydligt att det inte krävs ett medvetet 
beslutstagande från parkanvändaren (Nevaréz 2007). Syftet 
med ordningens estetik är i detta fall att vagga besökaren 

Bilden visar planen för gestaltningsförslaget skogsinterAktion, hur dess 
tillagda form lagts som ett lager ovanpå skogens ursprungliga form 
samt den tidigare strukturerande orienteringsformen. (Orginalkarta: 
Naturvårdsverket 2003. Digitalt bearbetad av Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)
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in i en passiv upplevelse av njutning i en lugn och fridfull 
atmosfär, detta sker genom upplevelsen av tydliga och 
subtila rumssekvenser längs stigen. Ordningens estetik är 
därmed en del av parkens huvudsakliga syfte och funktion 
(Nevaréz 2007).
    Ordningens estetik genererar passiva upplevelser i ett 
ständigt flöde av rumssekvenser och vägval, det är i detta 
flöde som Nevaréz (2007) menar att känslan av looseness 
kan uppstå. I passiviteten ges utrymme för en kritisk distans 
som innebär en medvetenhet om hur ordningens estetik 
skapar restriktioner och begränsningar i användandet av 
parken, när detta uppmärksammats av användaren kan 
det också ifrågasättas (Nevaréz 2007). Detta betyder att 
looseness i fallet Central Park uppstår i spänningen mellan 
ordningens estetik och besökarens medvetna ifrågasättande.  

Ordningens estetik genererar 
looseness för de erfarna
Syftet med dagens användande av Tyrestaskogen kan 
liknas med syftet i Central Park; att besökaren passivt ska 
uppleva njutning inom ramarna för ordningens estetik. 
Till skillnad från i parken så krävs det i skogen kunskap 
hos besökaren för att förstå vad som är ordningens estetik. 
Detta då skogens användning är starkt knuten till vår 
sociala och kulturella bakgrund, långt ifrån alla människor 
har idag kunskap om hur du som besökare förväntas bete 
dig i skogen, en kunskap som ofta byggts upp av erfarenhet 
av att vistas i skogen. Med detta i åtanke kan spänningen 
mellan ordningens estetik och besökarens medvetna 
ifrågasättande endast generera looseness för dem med 
kunskap och erfarenhet av skogen. Att uppleva looseness i 
Tyrestaskogen är därmed endast få besökare förunnat. 
    I förslaget SkogsinterAktion är ordningens estetik 
nedtonad då besökaren ska ha möjlighet att skapa sina 
egna regler. Vi tror att det är den passiva och enahanda 
användningen av skogen, styrd av ordningens estetik, 
som har förstärkt de sociala koder och regler som styr vårt 
beteende i skogen. Detta kan vara en av anledningarna 
till varför vi har förlorat förmågan at interagera med 
våra omgivningar. Vi ville i förslaget SkogsinterAktion 
tillgängliggöra känslan av looseness i skogen, oberoende av 
kulturell och social bakgrund, därför var det viktigt att vi i 
förslaget ifrågasatte det förväntade användandet av skogen.

EXEMPEL 3: 
TRE TORG I LUND
– GESTALTNING OCH
TERRITORIELL KOMPLEXITET
HÖR IHOP

Arkitekten och forskaren Mattias Kärrholm presenterar i 
sin artikel Territorial complexity in public places - a study 
of territorial products at three Squares in Lund (2005) hur 
hans tankar om territoriell komplexitet (se s. 74-75) som 
ett mått på en plats offentlighet ter sig på tre torg i Lund. 
Kärrholm (2005) har i artikeln försökt förstå hur den 
territoriella komplexiteten påverkas av platsens gestaltning. 
Huruvida territoriell komplexitet kan uppstå handlar om 
fler faktorer än själva gestaltningen på platsen, exempelvis 
nämner Kärrholm (2005) att den kontext platsen ligger 
i och dess historia också är betydande. Vi väljer nedan 
att fokusera på hur platsens gestaltning påverkar den 
territoriella komplexiteten då detta är vart arbetets fokus 
ligger.  

Affordance i gestaltning ökar 
interaktionen
Kärrholm (2005) pekar på att en förutsättning för att 
territoriell komplexitet ska uppstå på torgen är att platsens 
gestaltning kan spela flera olika roller, på så sätt kan 
gestaltningen möta olika territoriella produktionsformers 
behov. Kärrholm (2005) skriver att:

”Territorial complexity could, of course, put pressure on 
architectural design – in complex places the same design might 
need to be able to play different roles in different territorial 
products.” (2005:112)

Det Kärrholm (2005) efterfrågar vill vi förklara genom 
det engelska begreppet affordance, ett begrepp som vi 
kommit i kontakt med under tidigare studier. Affordance 
som begrepp används mycket inom barnforskning och 
förklarar exempelvis när ett objekt inte har en enstaka 
tydlig användning utan istället uppmanar till många 
nya användningar (Moore & Cosco 2007). Begreppets 
grundare psykologen James J. Gibson (1979) definierar 
det som: 

“The affordances of an environment are what it offers the 
animal, what it provides or furnishes, either for good or 
for ill. The verb afford is found in the dictionary, the noun 

affordance is not…I mean by it something that refers both the 
environment and the animal in a way that no existing term 
does.” (Gibson 1979:127)

Vi tar objektet bänk som exempel, en bänk har oftast en 
tydlig funktion, att sitta. Om bänken utöver sittandet 
också uppmuntrar till fler användningar, exempelvis 
klättras på, hoppa från, luta sig mot, balansera eller åka 
skatebord, så besitter bänken affordance. För att ett objekt 
ska kunna uppfylla affordance krävs en form som lockar 
till användning och upptäckande (Moore & Cosco 2007). 
Franck och Stevens (2007) menar även de att för att en 
gestaltning ska skapa förutsättningar för loose space så ska 
den inbjuda till flera olika tolkningar av användning.
   Som vi nämner på sida 75 är den territoriella 
appropriationen den produktionsform som är svårast för 
oss landskapsarkitekter att påverka då denna produkt 
uppstår genom användningen av en plats. I exemplen från 
de tre torgen visar Kärrholm (2005) att möjligheten till, i 
första hand, territoriell appropriation kan påverkas genom 
att gestaltningen erbjuder många användningsområden. 

Fotomontage som visar kopplingarna. Som bilden visar är det ett adderat 
lager av form som inbjuder till en mängd olika användningar, affordances. 
(Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012).
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Vi skulle då kunna hävda att genom att i förslaget 
SkogsinterAktion tillföra Tyrestaskogen en form som 
erbjuder affordance så ges besökaren möjligheten att själva 
definiera platsens användning. I förslaget SkogsinterAktion 
är de olika kopplingarna framförallt utformade för 
att fungera som ett hjälpmedel för orientering, men 
dess form erbjuder samtidigt flera andra möjliga 
användningsområden. Kopplingarna kan exempelvis 
användas som ledelement som besökaren antingen följer 
eller undviker, de fungerar också utmärkt att klättra på, 
vila vid och att använda som sittplats, sovplats, väderskydd 
eller en plats att leka på, vid eller intill. Trygghetsstommen 
med sina utsiktstorn är uppbyggda efter liknande princip, 
här har materialet som rensats bort vid anläggningen av 
SkogsinterAktion använts för att bygga utsiktstorn som 
exempelvis erbjuder klättermöjligheter och utsikt men de 
fungerar också som skydd för väder och vind eller som 
viloplats. På detta sätt erbjuder gestaltningen i förslaget 
SkogsinterAktion affordance där syftet med gestaltningen 
är att låta besökaren själv definiera platsen och dess 
användning.

Genom att i detta steg fördjupa oss i litteratur har vi 
fått vårt påstående bekräftat; att en gestaltning som 
möjliggör interaktion är en förutsättning för ett lyckat 
tillgängliggörande av naturupplevelsen i exemplet 
Tyrestaskogen. Vi har också fått en djupare förståelse för 
vad interaktion är, kan vara, beror och kan bero på i vårt 
gestaltningsförslag SkogsinterAktion. Här nedan följer en 
kortfattad sammanfattning av detta: 
     Upplevelsen av interaktion (looseness) är en viktig 
beståndsdel av en offentlig plats då det innebär att 
besökaren känner sig tillåten att själv definiera platsens 
användning. Idag är looseness i Tyrestaskogen endast 
möjligt att uppleva om du kan ifrågasätta platsens 
användning. Detta gör att looseness är tillgängligt endast 
för det fåtal besökare, de som redan besitter kunskap och 
erfarenhet om denna typ av plats. För att Tyrestaskogen ska 
upplevas som en offentlig plats måste den utöver dagens 
territoriella produkter erbjuda möjligheten till loose space, 

det är först när dessa samexisterar som skogen verkligen 
blir offentlig. Då loose space till skillnad från andra 
territoriella produkter endast går att påverka indirekt blir 
det ofta lidande vid en gestaltning. Därför är det viktigt att 
vi i gestaltningen av Tyrestaskogen fokuserar på att försöka 
erbjuda förutsättningar för detta.
      I och med att det i förslaget SkogsinterAktion 
adderas ett formlager med för skogen ovanliga element 
till Tyrestaskogens får besökaren möjlighet att ifrågasätta 
skogens användning och kan därmed uppleva känslan av 
looseness. Formlagret fungerar som ett hjälpmedel utifrån 
vilket besökaren successivt kan upptäcka mer av skogen. 
Vi sätter alltså en tillit till att besökaren successivt lär sig 
att orientera sig efter dynamiska spår av användning och 
att besökaren inspireras av detta. Under upptäckandet 
och förflyttningen uppstår hela tiden nya möjligheter till 
interaktion. Förslagets adderade formlager ordnar inte 
platsen rumsligt, därför är det möjligt för gammal och ny 
användning av platsen att existera tillsammans, loose space 
kan därmed existera tillsammans med andra territoriella 
produktionsformer. Det nya formlagret signalerar 
ingen tydlig funktion, besökaren får själv definiera dess 
användning, därmed erbjuder förslaget SkogsinterAktion 
en ökad interaktion med skogen. I slutändan handlar 
interaktion alltid om den enskilda individen, dennes vilja 
och öppenhet för nya användningar. Därför kan vi genom 
gestaltningen endast erbjuda möjligheten till detta genom 
affordance. 

SAMMANFATTNING:
MÖJLIGHETEN TILL
INTERAKTION I
FÖRSLAGET
SKOGSINTERAKTION

Fotomontage på utsiktstornen som erbjuder affordance. (Clara Eckersten 2012) Fotomontage på Huvudkopplingen, som erbjuder affordance. (Moa Hansson Broman 2012)
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Figur 15 illustrerar hur ett undersökande steg har sett ut. Frågetecknet i 
mitten är problemställningen, utropstecknerna runt om  symboliserar att 
vi inom varje steg använt olika infallsvinklar för att ringa in problematiken. 
Exempelvis ringade vi in en problemställning genom flera olika 
gestaltningar eller flera olika referensplatser etc. (Clara Eckersten & Moa 
Hansson Broman 2012)

Figur  16 visar arbetets olika undersökande steg och hur dessa 
delats in efter inriktning.

Foto: Moa H. Broman & Clara Eckersten 2012
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SLUTSATS - VIKTIGT ATT
BEAKTA NÄR NATURUPPLEVELSE
SKA TILLGÄNGLIGGÖRAS GENOM
GESTALTNING

Det är endast genom en lyhördhet till alla de aspekter 
som utgör naturupplevelsen som vi kan ta fram en 
gestaltning som verkligen tillgängliggör naturupplevelsen. 
Naturupplevelsen är komplex och att uppfattningen 
av denna sedan beror av varje individ adderar än mer 
komplexitet. Därför är det sällan en gestaltning lyckas 
tillgängliggöra den totala naturupplevelsen, istället greppar 
vi som gestaltare efter begripbara faktorer att ta fasta på. 
När vissa aspekter förstärks försvinner successivt andra, på 
detta sätt presenterar gestaltningen på platsen en förenklad 
variant av naturen för besökaren. Att besökaren tror att 
platsen presenterar naturen i dess ursprungliga form 
kan leda till en kunskapströskel, där denna förenklade 
upplevelse istället blir klassad som den naturliga. På så sätt 
kan en omedveten gestaltningsprocess medföra allvarliga 
konsekvenser. För att undvika detta anser vi att gestaltning 
i natur bör vara en ytterst lyhörd process, där en förståelse 
för alla de aspekter som utgör naturupplevelsen är 
grundläggande. I slutändan handlar det alltid om den 
enskilde besökaren, därför bör en gestaltning i natur 
rymma en flexibilitet som ger utrymme för individen att 
utifrån sin sociala och kulturella bakgrund forma och 
utveckla sin egen upplevelse.
       För att ge läsaren av detta arbete en förståelse för vad 
som påverkat de val och de resultat som gjort det möjligt 
för oss att dra denna slutsats vill vi här nedan reflektera 
över vårt val av metod, hur vår process sett ut, samt vilka 
erfarenheter och lärdomar vi kommer att ta med oss till 
framtiden.

REFLEKTION ÖVER
ARBETSPROCESSEN

Vi har aktivt genom hela arbetet försökt arbeta utifrån 
en öppen metod som under processen länge saknade ett 
för oss synligt slutmål. Detta har medfört en process med 
hög flexibilitet där vi haft möjlighet att ändra riktning 
och arbetsmetod  så fort något som vi funnit intressant 
dykt upp. Vårt arbete har präglats av en balansgång mellan 
ovisshet och nyfikenhet, där det ibland varit svårt att 
behålla modet när vi stött på resultat som inte visat något 
intressant. Formen för den öppna metoden var att genom 
olika undersökningssteg som hela tiden utgick från vår 
senaste lärdom successivt ta oss framåt genom arbetet. Hur 
de olika stegen hängt ihop har trots detta inte varit linjärt, 
till följd av detta har olika steg haft olika stor betydelse för 
slutresultatet. 

Flera steg bildar en undersökning
 Vi valde något omedvetet att påbörja arbetet utifrån 
en bred ingång, vi hade identifierat en trend vi ville 
undersöka, men inte ur vilken vinkel. Vi insåg först 
senare vilket otroligt stort och komplext ämne vi hade 
gett oss in på. Successivt under processens gång förstod vi 
att vi skulle behöva göra många mindre undersökningar 
med tydliga delresultat för att arbetet skulle kunna sluta 
i någonting greppbart (se figur 15). Delresultaten var 
produkter av olika workshops, som vi i arbetet kallar för 
steg, vi genomförde dessa för att ta oss vidare i processen. 
När nästa steg påbörjades hade vi alltid delresultaten 
från de redan genomförda workshopsen i bakhuvudet. 
Steg som med sina delresultat tillsammans bildade en 
undersökning, det vill säga detta examensarbete. Vissa steg 
ledde oss på fel väg, dessa har vi valt att inte presentera 
vidare i arbetet, men de var nyttiga då de hjälpte till att 
knuffa oss i rätt riktning. För att göra den sammanlagda 
undersökningen lätt att begripa delade vi in den i olika 
steg totalt blev det åtta stycken. Indelningen baserades på 
om stegen undersökte problemställning, eventuella svar på 
problemställningen eller djupare diskuterade dessa svar (se 
figur 16). I efterhand har vi insett att vi genom vår metod 
snarare successivt genom att prova olika vägar ringade in 
en mer och mer tydlig problematik.  

Ett arbete präglat av subjektivitet
Den öppna metoden innebär att vi behövt lita på vår 
intuition för att kunna ta oss vidare i processen, vi har 
själv i många fall fått agera exempelpersoner, vilket innebär 
att vår metod alltid varit präglad av subjektivitet. Vi har 
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Fotografierna ovan visar besök på referensprojekt i Norge. (Foto: 
Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 2012).
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genom arbetet försökt att ställa våra subjektiva resultat 
mot objektiva resultat för att inte vilseledas. Att på detta 
sätt använda oss själva; våra uppfattningar, åsikter och 
erfarenheter har varit nödvändigt för att nå in i den 
problematik arbetet behandlar. En mer objektiv metod 
hade legat på en mindre problematiserande nivå. På vilket 
sätt denna subjektivitet har spelat in på resultatet är viktigt 
att vara medveten om. När vi här nedan diskuterar vår 
metod är de subjektiva och objektiva aspekterna och dess 
påverkan på slutresultat extra viktiga. Vi börjar i ämnesvalet 
och tar oss sedan vidare genom processen.

En lite naiv ingång
Ingången till examensarbetet byggde på ett intresse 
hos oss, vi har de senaste åren sett många spektakulära 
arkitekturprojekt i naturen, ett fenomen som vi kände oss 
lockade att undersöka vidare. Vi hade sett mängder av bilder 
på denna typ av projekt, allt såg väldigt spännande ut och vi 
lockades av att själva försöka oss på gestaltning i natur. När 
vi åkte iväg på studieresan till Norge var vi inställda på att 
inspireras och lära oss mer av denna typ av projekt för att 
sedan själva kunna gestalta ett liknande förslag. Vi hade till 
och med betalat en registreringsavgift till designtävlingen 
innatur_2 (Opengap 2013). Innatur_2 är en idétävling där 
tävlingsuppgiften var att genom gestaltning tillgängliggöra 
naturen i ett valfritt naturområde, i tillgängliggörandet 
skulle kommunikation, information, restaurang/café och 
besökscentrum bland annat ingå. Det blev aldrig något 
tävlingsbidrag, vi kom under arbetets gång att ändra vår 
uppfattning om denna typ av projekt. Att vi då betraktade 
alla smickrande bilder så okritiskt kan tyckas naivt såhär i 
efterhand, men är nog något som vi inte är ensamma om 
att dömma av alla de medier vi studerade innan vi åkte. 

Vikten av att besöka referensplatser
När vi åkte på studieresa till Norge för att besöka 
referensprojekt var tanken att detta skulle ge oss en 
förståelse för denna typ av projekt, vad vi skulle intressera 
oss mest för och hur denna resa skulle påverka slutresultatet 
visste vi inte då. Innan resan bestämde vi att vi skulle 
utforma någon typ av analysverktyg att dels använda på 
platserna i Norge och att sedan ha möjlighet att använda 
samma verktyg på vårt egna eventuella gestaltningsprojekt. 
Väl på plats så blev det allt tydligare för oss i takt med att vi 
besökte fler platser att denna typ av projekt rymde en stor 
problematik som vi inte kunnat utläsa från de bilder och 
texter om projekten som vi tagit del av innan resan. Det är 
tydligt att det var bildens visuella kraft som lurat oss in i 
att betona betraktandet av och från projekten. Hur bilden 
kan försköna sanningen genom att bara förmedla vissa 

aspekter och hur lätt det är att bortse från detta är något 
vi i fortsättningen alltid måste försöka vara medvetna om. 
Detta är ytterst relevant att tänka på i vår kommande 
yrkesroll, där vi ofta under gestaltningsarbetet använder 
oss av inspirations- och referensbilder från platser som vi 
aldrig besökt. 
    Studieresan var som workshop mycket effektiv, vi 
lyckades på kort tid inte bara bilda oss en uppfattning om 
en problematik utan kunde även skaffa oss en förståelse för 
vad denna problematik berodde av. I Norge förstod vi att 
det var den komplexa upplevelsen av naturen och känslan 
av interaktion med denna som var det verkligt intressanta 
med att gestalta i natur. Hade vi inte gjort dessa platsbesök 
hade vår gestaltning troligtvis, likt de norska projekt vi 
besökte, handlat mer om ett formspråk som fokuserade 
på enskilda aspekter av upplevelsen. Det var just huruvida 
upplevelsen förmedlades i utformningen av platsen som 
vi ställde oss kritiska mot, inte huruvida vi personligen 
gillade designen eller utförandet på platsen. Vi hårddrar 
det på detta sätt för att förklara vårt fokus i arbetet, men 
vi är medvetna om att platsens design och utförande, 

interaktion med omgivande natur och förmedlade 
upplevelse är starkt beroende av varandra. Vi anser dock att 
många varianter av platsens design skulle förmå förmedla 
naturupplevelsen på platsen. Därför var det viktigare för 
oss att först identifiera den verkliga upplevelsen av naturen 
istället för att tidigt fokusera på formspråk. Våra åsikter om 
både formspråk och upplevelse är beroende av erfarenhet, 
nästan uteslutande en subjektivitet. 
          Dessa subjektiva iakttagelser formade en frågeställning 
som sedan präglade hela arbetet, vi byggde våra analyser 
och slutsatser under studieresan på våra egna erfarenheter. 
Genom att utarbeta en checklista som användes på 
samtliga platser som vi besökte gav det undersökningen en 
form av objektivitet, allt bedömdes mot samma bakgrund, 
men i slutändan var det ändå våra personliga åsikter som 
bestämde. Av två anledningar valde vi att använda oss 
själva istället för platsens besökare som exempelpersoner, 
dels räckte inte tiden till detta men framförallt så var 
besöksunderlaget extremt varierande på de olika platserna, 
vi gick från att vara ensamma till att samsas med flera 
busslaster med turister.



Bilderna ovan visar exempel på vad vi förväntar oss 
uppleva i naturen. (Foto: Clara Eckersten 2012)

Bilderna ovan visar några av våra många besök i 
Tyrestaskogen (Foto: Moa Hansson Broman 2012)
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Skogen är en känslig naturtyp
När vi skulle välja plats för vår egen gestaltningsundersökning 
insåg vi att vi var tvungna att ha en förståelse för 
naturupplevelsen på platsen samt ha möjligheten att 
genom många besök lägga tid på att förstå denna. Typen av 
natur blev skog, en typ av natur som ligger oss båda mycket 
nära i vår sociala och kulturella kontext, dessa subjektiva 
erfarenheter har inte kunnat hållas utanför arbetet. 
Erfarenheter av exempelvis hur vi bör bete oss i skogen 
eller vilka aktiviteter som bör utföras där sitter djupt inne i 
oss. Vi insåg att vi var uppfostrade in i ett sätt att betrakta 
naturen och att detta varierar mellan alla människor. Dessa 
förutfattade meningar försökte vi aktivt ifrågasätta under 
hela processen, men det var mycket svårt. Således bygger 
vårt värderande av vad naturupplevelsen i Tyrestaskogen 
går ut på dels på platsbesöken men också i hög grad på 
våra erfarenheter av och förväntningar på naturupplevelse 
i skog, återigen tvingas vi basera våra slutsatser på en hög 
grad av subjektivitet. 
       Likt oss har också andra människor förväntningar på 
upplevelsen av natur, vi insåg att detta gjorde att vårt val 
av exempelplats var än mer känsligt, därför kom arbetets 
resultat att formas av platsen. Då platsen inte bara är en 
skog, utan även en orörd urskog som skyddas av regler för 
både nationalpark och naturreservat är den troligen mer 

känslomässigt laddad för olika människor än exempelvis 
den unga skogen intill husknuten. Våra gestaltningsförslag 
rymmer en mer eller mindre utstickande utformning, vi 
insåg att detta är extra känsligt då Tyrestaskogen betraktas 
av många som orörd och naturlig. Samtidigt så ville vi 
med gestaltningen ifrågasätta vårt invanda beteende och 
användande när vi vistas i skogen. Detta hävdar vi till 
stor del har att göra med den accepterade utformning, 
framförallt i naturliga material, som fram tills idag 
ordnat skogen i slingor och rastplatser. Den accepterade 
utformningen tillsammans med en bland människor 
minskad förståelse för det naturliga var för oss de faktorer 
som gjorde att vi till sist bedömde att det var okej att göra 
dessa gestaltningsingrepp i orörd natur.

Att förenkla något komplext 
Fram till workshoppen om olika natursyner hade processen 
till stor del baserats på vårt förhållande till naturen, hur vi 
upplever naturen och vad vi förväntar oss av naturen. Vi 
insåg att detta skulle innebära ett gestaltningsförslag som 
till största del baserades på just vårt tycke och smak, vi 
ville vara mer objektiva i vår gestaltningsundersökning. 
För att vi skulle kunna betrakta undersökningen som 
gällande för fler grupper i samhället var vi tvungna att sätta 
oss in i något så komplext som andra människors möjliga 

förhållanden till naturen, deras natursyner. Vi gjorde 
detta genom att förenkla och bryta ned det abstrakta och 
komplexa begreppen natur och natursyn, för att sedan 
åter bygga upp det igen, i en för oss mer begripbar och 
konkret form (se figur 17). Detta gav oss en förståelse 
för de aspekter begreppet rymmer och de aspekter som 
människans subjektiva natursyn är uppbyggd av. För 
att detta skulle vara möjligt var vi tvungna att förenkla 
och generalisera begreppet. Något som medförde att de 
aspekter som valdes bort eller inte uppmärksammades 
gick förlorade. Utifrån detta valde vi att ställa samman och 
gå vidare med fyra olika varianter av natursyn som skilde 
sig så mycket som möjligt från varandra. I och med att 
dessa olika natursyner formade våra gestaltningsprogram 
hade vi lyckats bredda vår ingång till gestaltningen till att 
inte endast gälla vår egen natursyn. Då dessa förenklingar 
formade våra gestaltningsprogram har de oundvikligt följt 
med under hela processen. Vi förlorade här komplexitet 
i undersökningen men vi har bedömt att detta var 
ofrånkomligt. Det gav oss en bredd i vår undersökning 
som vi bedömde viktigare att få med i det här stadiet än 
den förlorade komplexiteten. Att vi valde att gå vidare med 
just fyra natursyner berodde på att detta gav en tillräcklig 
bredd som skulle vara rimlig tidsmässigt att undersöka. 
Vi valde att en av de fyra natursynerna skulle representera 
den syn vi själva har på naturen, då det är utifrån den vi i 
vanliga fall utgår när vi arbetar med gestaltning. Det skulle 
därför bli intressant att se hur detta förslag skulle komma 
att stå sig mot de andra förslagen. Att det är utifrån vår egen 
natursyn vi i vanliga fall skulle gestalta är en sanning med 
modifikation. Ofta formas våra uppdrag av beställare som 
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Figur 17 illustrerar hur vi har brutit ned det komplexa begreppet natursyn 
för att kunna formulera förenklade gestaltningsprogram. (Clara Eckersten & 
Moa Hansson Broman 2012)
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ställa förslagen mot de delresultat vi hade från studieresan, 
och analysen av Tyrestaskogen, på detta sätt kunde vi 
bedöma förslagen utifrån vår tidigare kritik. Vi har använt 
våra subjektiva delresultat för att bedöma slutresultatet, 
detta betyder att den objektivare bredden på projekten 
värderats och bedömts utifrån en subjektivitet. På grund 
av detta var det kanske inte så konstigt att förslaget 
SkogsinterAktion som bygger på vår egen natursyn 
också var det vi bedömde lösa problemställningen bäst. 
Anmärkningsvärt var dock att vi i värderingen av förslagen 
insåg att flera av de andra gestaltningarna också uppfyllde 
ett stort antal efterfrågade aspekter. Dessa förslag skulle 
troligtvis uppskattas som tillräckliga av många männikor 
och rymmer säkerligen flera aspekter som vi också skulle 
bedöma som positiva. 
     Graden av subjektivitet i utvärderingen gjorde att vi 
insåg att vi skulle behöva prova vårt resultat objektivt 
igen. På så sätt kunde vi testa om våra antaganden vid 
värderingen kunde bedömas vara relevanta för ämnet eller 
om de bara gällde oss två. Vi valde att gå vidare med att 
förankra förslaget i litteratur. 

Lärorikt att förankra gestaltningen i 
litteratur
Anledningen till varför vi tog in litteraturen först 
senare i processen var för att vi ville använda oss av 
gestaltningsarbetet som huvudsaklig undersökningsmetod. 
Det visade sig fungera väl att fördjupa sig i litteratur först 
efter det att huvudundersökningens resultat fastställts. 
Detta gav oss möjligheten att sätta våra tankar i en vidare 
kontext, att få en djupare förståelse för vår upplevda 
problematik samt att finna argument för vårt resultat utan 
att detta kunde påverka vårt gestaltningsarbete. 
     Vi baserade litteraturstudien på vårt slutresultat och 
valde att utifrån litteraturen diskutera resultatet. På 
detta sätt lyckades vi komma i kontakt med den del av 
litteraturen som berörde det vi var intresserade av. Genom 
att i litteraturstudien granska, testa och bredda vår tidigare 
undersökning upplever vi att detta steg blir en naturlig följd 
på resten av arbetet. Fördjupningen i litteratur gav oss både 
svar på vår tidigare problemställning och granskade vårt 

i regel har en annan säg natursyn än vi. I dessa fall skulle 
gestaltningens utgångspunkt troligtvis vara en blandning 
av vad vi ansåg lämpligt och det beställaren efterfrågade. 

De fyra gestaltningsförslagen gav en 
förståelse för olika natursyner
Att vi ville göra vår huvudsakliga undersökning genom 
gestaltning var vi säkra på genom hela processen, även om 
vi skulle komma att ifrågasätta vårt sätt att angripa detta 
komplexa och svårgreppade ämne många gånger under 
arbetets gång. Genom gestaltningen kunde vi koppla 
vår djupare förståelse för ett ämne till det sätt vi som 
praktiserande landskapsarkitekter kommer att arbeta på. 
Vilket lett till att vi under arbetet lärt oss väldigt mycket 
om vårt sätt att angripa gestaltningsprojekt. Gestaltning är 
också det sätt vi är vana att arbeta på och visade sig därför 
bli en mycket effektiv process, vi lade ner i snitt endast 
cirka en och en halv veckas arbete på varje förslag, därmed 
är förslagen inte utarbetade på en mer detaljerad nivå. Vi 
bedömde att detta var rätt väg att gå då idéerna var det 
intressantaste för undersökningen och inte hur dess form 
tog sig uttryck i detalj.
          De olika gestaltningarna samt utvärderingen av 
dem kan betraktas som resultatdelen då det är först här 
vi försöker besvara den problemställning vi hittills format. 
Detta bestod till största del av hur vi på fyra olika sätt, utifrån 
fyra olika perspektiv genom gestaltningen undersökte och 
svarade på vår problemställning. Att vi gjorde fyra olika 
förslag innebar att vi inte behövde kompromissa med våra 
idéer, vi kunde testa flera olika idéer. Det var trots detta 
svårt att hålla borta vår egen natursyn och låta idéerna löpa 
fullt ut enligt gestaltningsprogrammet. I denna fas var det 
värdefullt att vara två personer, våra ständiga diskussioner 
krävde att vi hela tiden motiverade våra val så att den andre 
också accepterade dem. Alla gestaltningsförslag förlades till 
samma område av två orsaker, dels begränsade tiden oss till 
en plats men det innebar också att vi lättare kunde ställa 
de olika förslagen mot varandra i utvärderingen av dem. 
      De fyra olika förslagen gav oss en förståelse för hur 
olika människors förhållande till naturen kan forma olika 
gestaltningar. Vi insåg att alla gestaltningar uppfyller 
någons önskemål, men att vissa av gestaltningarna kan 
betraktas vara mer flexibla och kan därmed uppfylla flera 
olika människors önskemål på samma gång. Vi insåg i 
princip direkt att vissa förslag var mer lyckade än andra 
men för att kunna få fram ett resultat som inte bara byggde 
på vårt tycke och smak behövde vi finna en metod för att 
värdera förslagen. Vi valde att inventera förslagen utifrån 
samma checklista som vi använt i Norge för att på så sätt ge 
förslagen en rättvis grund att stå på. Efter detta valde vi att 

gestaltningsförslag. Litteraturen bekräftade våra tankar och 
var en mycket rakare väg till slutresultatet än den vi utfört 
fram tills dess, då vi i de olika stegen istället hela tiden 
testat nya infallsvinklar och angripssätt (se figur 18). Till 
en början var det dock svårt att finna litteratur som var 
direkt applicerbar på gestaltningsförslaget och den typ av 
plats detta befann sig på. Vi valde då istället att angripa 
litteraturen ur olika tänkbara ingångar som vi bedömde 
vara relevanta. De olika teoretiska ingångarna tillsammans 
med en redogörelse för tre platsexempel där denna typ 
av frågor diskuteras gav oss en uppfattning om hur detta 
kunde kopplas till vår situation. Litteraturen fick oss att 
se vilka eventuella konsekvenser vår gestaltning medför, 
dels allmänt och dels genom förslaget SkogsinterAktion, 
samtidigt som vår förståelse för ämnet fördjupades. Denna 
metod var tidskrävande men att på detta sätt direkt koppla 
litteratur till vårt praktiska arbete var ovärderligt.
            Att vi fann stöd i litteraturen för vårt gestaltningsförslag 
tillförde undersökningen objektivitet. Fördjupningen i 
litteratur  är dock inte helt objektiv, vi är medvetna om 
att vi under litteratursökandet och under bedömningen 
av vad vi ansåg vara relevant inte kunnat undvika en 
viss subjektivitet. Trots detta anser vi att vi i och med 
litteraturstudien tillfört tillräckligt mycket objektivitet 
för att hävda att slutresultatet och arbetets ursprungliga 
problemställning kan bedömas vara för ämnet relevanta 
iakttagelser och slutsatser.
     I vår litteraturstudie fick vi också en mycket viktig 
förståelse för hur vårt sätt att arbeta medför att vi mer 
eller mindre omedvetet förenklar och generaliserar de 
platser vi gestaltar. Detta sätt att arbeta passar långtifrån 
alla typer av platser. När platser med informell användning 
eller svårbegriplig struktur ska gestaltas av oss riskerar 
deras viktiga egenskaper att försvinna om vi angriper dem 
med våra traditionella gestaltningsverktyg. Platser vi inte 
upplever att vi förstår drabbas ofta hårt när vi obetänksamt 
försöker ordna upp dem. Detta är ett stort problem med 
vårt sätt att gestalta som bör tas i beaktning varje gång vi 
påbörjar ett nytt gestaltningsprojekt. För att undvika detta 
bör vi i våra yrkesliv aktivt söka metoder för gestaltning 
som inte måste ge avkall på platsens komplexitet. 

!?

Figur18 illustrerar hur vi i förankringen i litteratur (steg 7) kunnat gå en 
rakare väg mellan problemställning och resultat. I de tidigare undersökande 
stegen har vi istället hela tiden testat nya infallsvinklar för att ringa in en 
problemställning och ett resultat. (Clara Eckersten & Moa Hansson Bro-
man 2012)
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AURLANDSFJELLET

Stopp 1 – Stegastein 2012-08-27

Utsiktspunkt med parkering och toalett. 
Arkitekt Todd Saunders/ Tommie Wilhelmsen
Slutfört 2006

entré – Platsens entré är försiktig, platsen dyker upp oväntat. Rastplatsen har en 
huvudattraktion som är en 30 meter lång bro som sträcker sig rakt ut i fjorden. Entrén till 
denna brygga är subtil men tydlig. Väl stående i entrén inger den en hisnande känsla da 
man får en fantastisk utsikt. Bryggan är lång och avslutas med en glasskiva vilket gör att 
sikten känns ”oändlig”.

Attraktion – Platsens huvudattraktion är utsikten. Det är svårt att stanna längs vägen 
upp till rastplatsen för att uppleva utsikten. Platsen har byggt så att man får maximalt med 
utsikt. Utsikten är inte riktad åt ett visst håll utan ger snarare en vy över hela fjorden och 
byn nere i dalen. Utsikten är vidsträckt och hisnande. 

Relation till landskapet – Platsen är väl integrerad i landskapet med ett 
undantag, huvudattraktionen. Huvudattraktionen som är en brygga har en stark form. 
När man inte står på bryggan, är den hela tiden en del av utsikten över fjorden. Bågen på 
bron, själva konstruktionen att den fortsätter ner en bit, gör att den känns som ännu ett 
berg som tar sig ut mot fjorden.  

Upplevelse – Platsen erbjuder en hisnande känsla. Man är högt upp och man känner 
sig mycket liten i det stora landskapet. Samtidigt som platsen ger pirrande känslor i magen, 
ger platsen också ett lugn. Fårens klockor klingar och ett stilla ljud från forsen är det enda 
som hörs. Vi upplevde att vi kände oss instängd på platsen, det enda sättet att ta dig från 
platsen är med bil eller gå längs den smala bilvägen. 
       På grund av att bryggan är gjord av trä, är det en tyst upplevelse att gå ut på den, det 
dämpar ljudet. Att bryggan böjer sig ut över fjorden och avslutas av en lutande glasskiva 
gör att det känns som att bryggan ”aldrig slut” och att man kan ta ett steg till ut i fjorden. 
Dragningskraften ut i fjorden är stark. Att bryggan går mellan trädtopparna bidrar till den 
mycket dramatisk.

Materialval – Materialvalet känns noga utvalda de lämnar utrymme att uppleva 
utsikten. Det är främst naturmaterial på platsen. En skiffermur slingrar sig längs kanten 

och är ca 140cm hög, perfekt för en vuxen att luta sig över. Toaletthuset är byggd av 
mörkmålat, liggande träpanel vilket spelar väl med den befintliga gråa fäboden som står 
hundra meter bort från huset.  ”Bron” som går 30 meter rakt ut från vägen är i massivt 
trä. Bron känns mycket stabil och är tyst att gå på. Glaset som avslutar både muren och 
bron kontrastera mot naturmaterialen och bygger på den hisnande känslan på platsen 
då det öppnar upp för ännu mer utsikt. Den betong som sittbänkarna är gjorda av är 
en förlängning av den betongkant som hindrar bilar att köra ut över stupet längs vägen. 
Bänkarna känns klumpiga och inte lika subtila som resterande materialval. Betongen är 
grov och väldigt ljus. Bänkarna är 80x200cm och den kantiga formen kontrakterar för 
mycket, enligt oss, mot resten av platsens böljande former. 
     Valet av materialet trä ger en tyst, varm (fångar solvärmen) och naturlig känsla, glaset 
kontrasterar och förstärker den hisnande känslan. Glasskivan ramar också in fjorden rakt 
under. Metallbeslagen och räcket är stabilt men ger ett nätt intryck. Det är trä som är det 
dominerande materialet.
  
Faciliteter – Toalett är den facilitet som finns på platsen. Toalettbyggnaden är 
väl integrerad på platsen, den hänger över kanten och på en av toaletterna får man en 
magnifik utsikt över fjorden och byn. Det finns mycket begränsad informationen om 
projektet Nasjonale turistvegerna och det finns ingen information om själva Stegastein. 
Det är positivt att faciliteterna på platsen, toaletten, sittplatserna och parkeringsplatserna 
inte är en del av själva huvudattraktionen. 

Skala – Platsen är småskalig i den bemärkelsen att det byggda tar liten yta i anspråk. 
Muren är hög och bänkarna breda vilket i detta sammanhang bidrar till att man känner 
sig liten i det stora landskapet. Bron är lite gömd bakom den höga muren, den ser smal 
och liten ut på håll men väl ute på bron känns den lång, bred och robust. Det är bron, 
till skillnad till resten av platsen som kontrasterar till landskapet. Bron är lång, smal och 
utstickande.

Landskap: Fjordlandskap. Björk, tall och gran

Skiss på hur toalettbyggnaden hänger ut över den 130 cm höga skiffermuren.Foto: Toalettbyggnaden vid Stegastein

Foto: Den 30 meter långa “bryggan”, Stegastein

Foto: Betongbänk som känns klumpig, Stegastein

Foto: Utsiktspunkten Stegastein Planskiss Stegastein.

Samtliga fotografier och Skisser i bilaga 1 är 
framtagna under studieresan i Norge i augusti 2012 
av Clara Eckersten & Moa Hansson Broman 

BILAGA 1 - 
STUDIERESA 
TILL NORGE



95

Stopp 2 – Flotane 2012-08-27

Rastplats med toalett
Arkitekt/landskapsarkitekt – LJB AS
Färdigställd 2010

Entré – Platsen ligger på en platå vilket gör att tillägget inte syns förrän du är väldigt 
nära. 

Attraktion – Attraktionen är den visuellt intressanta toalettbyggnaden, hur den 
samtidigt som den kontrasterar även spelar med landskapet och bergens form. Den finns 
en spetsig bergstopp och en närliggande klippvägg i det annars böljande fjällandskapet 
som spelar med toalettbyggnaden som man ser sticka ut från landskapet. Byggnaden 
sticker ut i sin strikta form som man inte annars ser på fjället.

Relation till landskapet – Med en ytterst finkänslighet för landskapets 
form och skala har denna plats integrerats på ett spännande sätt! Det finns ett vattenfall 
på platsen som kanske lite oväntat, inte får uppmärksamhet. Platsen är en del av det 
omkringliggande landskapet. Det finns en riktning på platsen, den riktar sig upp mot 
fjället. När det står många bilar parkerade på platsen, bildar dessa en vägg som bygger på 
riktningen på platsen och skärmar av toalettbyggnaden. Platsen blir då två platser i stället 
för en.    

Upplevelse – Det karga landskapet återspeglas på platsen. Toalettbyggnaden gav en 
förväntan av en upplevelse, som kanske inte uppfylldes. 

Materialval – Betongen som har använts är så exakt färgsatt som det går.  Betongens 
färg speglar landskapets färg exakt. Betongen är dock i motsats till omkringliggande 
landskap, slät, nätt och gracil.

Faciliteter – Toalett och sittplatser som kan användas som bord.

Skala – Skalan är som sagt mycket väl avvägd. Det är svårt att avgöra om stenarna 
låg på platsen innan bänkarna eller om stenarna har letats upp och lags där för att passa 
perfekt till bänkarna.  Toalettbyggnaden sticker aldrig upp över bergens höjd, samtidigt 
speglar den ett av bergens form vilket gör att landskapet känns mer tillgängligt och en del 

av platsen. Landskapet går här att beträda, plasten är en utgångspunkt ej lika begränsande 
som Stegastein. När du rör dig runt på platsen och i omgivningarna så sticker aldrig 
byggnaden upp i himlen över omkringliggande fjäll – de naturliga fjällen är alltid de som 
når himlen.

Landskap – Kalfjäll med vackra mossar och lavar

 

Planskiss på rastplatsen Flotane 

Foto: Toalettbyggnaden har en spännade & kontrasterande form. Foto: Man vet inte om stenarna har bestämt placeringen av 
bänkarna eller om de flyttats efter bänkarna.

Skiss på förhållandet mellan bänkarna och stenarna.

Foto: Rastplatsen Flotane smälter in i landskapet Foto: Entrén till rastplatsen Flotane kommer plötsligt. 
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Stopp 3 – Vedahaugne 2012-08-27

Parkering, utsikt, konst
Arkitekt/Landskapsarkitekt: LJB AS
Konstnär: Mark Dion
Färdigställt: 2010

Entré – Det finns endast en entré till denna plats och den är mycket tydlig och enkel.

Attraktion – Attraktionen är det konstverk som finns på platsen samt platsens 
koncept; att gå längs en bilväg i miniatyr och som slutar i en grotta där konstverket finns. 
Utsikten är också en del av attraktionen på platsen men underordnad konceptet om den 
enfiliga vägen. 

Relation till landskapet – Gångvägen följer den intilliggande bilvägens 
böjningar. Både platsens tillägg och bilvägen skarpare följer landskapets form. Tillskillnad 
från bilvägen vilar gångvägen ovanpå landskapet medan bilvägen skär genom det. När du 
är på platsen relaterar gångvägen mer till bilvägen än till landskapet. 

Upplevelse – Upplevelsen av platsen är väldigt enkelspårig. Du kan bara gå en 
väg och avsluta på en plats. Gångvägen leder uppmärksamheten helt, i och med att den 
slingrar sig så vrids blicken dit vägen riktar den. Det som ger platsen något mer är de två 
bänkar, en längre och en kortare, som när du sitter på dem riktar din blick ned mot dalen 
under. Stigen leder in i en grotta som är påfallande lik en tunnel. I grottan finns ett rum 
med en konstinstallation, denna avslutning på vägen känns lite löjlig och konstlat och stör 
naturupplevelsen. Platsen kanske fungerar bättre utan detta avslut?

Materialval – Markmaterialet kontrasterar mot landskapet likt bilvägen. Betong, 
stål och trä är de material som har används på andra platser också. 

Faciliteter– Papperskorg och parkering

Skala – Platsen har en skala som påminner om en bilvägs fast förminskad till den 
mänskliga skalan.

Landskap – Kalfjäll med mindre buskage.
 

Foto: Bilderna visar enkelheten i platsens utformning, Vedhaugne.
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SOGNEFJELLET

Stopp 4 – LISANDEN 2012-08-28

Rastplatsen sittplatser, toalett och information
Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
Färdigställt: 1997

Entré – Platsen ligger gömd i skogen och syns knappt från vägen. Vi var på väg att 
missa infarten även fast vi visste att den skulle ligga där. 

Attraktion – Rastplatsen ligger intill en fors i skogen. Platsens attraktion är att den 
är lite gömd och har många sittplatser både för den stora och lilla gruppen människor.

Relation till landskapet – Platsen är väldigt integrerad i landskapet, inga 
träd har tagits bort. Emellan träden har en mindre väg anlagts och picknickbord har ställts 
ut likt träden i en viss oording. Det känns som om skogen flyter in i rastplatsen och som 
att bilen ej är den prioriterade. Bänkarna är placerade som en länk mellan den grusade del 
som är tillagd för bilen och sträcker sig ut över denna kant ut mot mossan, på det sättet 
knyts platsen än mer samman till naturen runt om.

Upplevelse – Ljudet från forsen och ljuset som silas ned genom trädkronorna inger 
en tyst, lugnt, privat och mysigt naturupplevelse.

Materialval – Sittmöblerna är i fyra till fem olika varianter i betong. Runt träden 
längsmed bilvägen har rep lindats för att skydda träden.
 
Faciliteter – Platsen erbjuder toaletter och utförlig information om både projektet 
Nasjonale turistveger, andra platser och om själva anläggningen på platsen. 

Skala – Skalan på platsen är mycket liten. Träden är låga och så även sittplatserna. 
Sittplatserna erbjuder ofta möjlighet att sitta för sig själv vilket vi inte har erfarenhet att 
vara vanligt. 

Landskap – låg tallskog

Människan och Landskapet - Platsen är tillskillnad från tidigare besökta platser 
i en småskalig skog och spelar därför inte med magnifika utsikter och kontrasten mellan 
landskapets skala och människans skala.

Koncept – Konceptet är en tanke kring den lilla sårbara naturen, litet och privat 
kontrasten mot fjället.

Foto: Bilderna visar rastplatsens, Lisandens, integrerande möblering. Hela platsen har fått skogens skala.
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Stopp 5 – MEFJELLET 2012-08-28

Rastplats med toalett och information
Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
Färdigställt: 1997

Entré – Platsen är en parkeringsplats. Entrén ut i landskapet är väldigt subtil och känns 
som en del av ett större stråk, en mötesplats.

Attraktion – Sittplatser och monumentet påvisar att detta är en utgångspunkt för 
vidare vandring på fjället snarare än att vara en plats att uppehålla sig på. 

Relation till landskapet – Platsen är en del av ett stråk. Vi anar att det har 
funnits något på platsen tidigare och att rastplatsen har blivit upprustad. Platsens känns 
integrerad i landskapet och syns knappt när du betraktar platsen från håll. Den urhuggna 
stenen fungerar som en ram och ramar in den högsta av de omgivande glaciärtopparna. 
Från andra håll ser stenen bara ut som ännu en stor sten. Platsen känns aningen plottrig 
och flyter därför på något vis ut i omgivande landskap.

Upplevelse – När vi var på platsen var det storm och regn och botande kyla men 
vi upplevde trots det en vacker utsikt över en sjö och glaciären. Sikten hade troligtvis varit 
”oändligt” lång om det hade varit klart väder. Vi läste oss till att man skulle från platsen 
kunna se Norges högsta bergstopp.

Materialval – Materialet på platsen är huvudsak av samma sten som omkringliggande 
landskap. Materialvalet gör att platsen känns naturlig på platsen och smälter snarare in än 
sticker ut.

Faciliteter – Det finns en toalett på platsen samt information om några leder 
och projektet nasjonale turisveger. Vi upplever faciliteterna som platsens viktigaste 
beståndsdelar.

Skala – Platsen känns lite utdragen i landskapet, skalan är anpassad för mycket folk.

Landskap – Kalfjäll, glaciär, berg

Människan och landskapet – Härifrån känns det lätt att beträda landskapet 
att gå ut på en vandringsled. Omgivande landskap är relativt flackt och fullt möjligt att 
beträda.

Koncept – Handlar om att titta på det omgivande landskapet men framför allt som 
utgångspunkt eller målpunkt för de som är ute och vandrar.

Stopp 6 – NEDRE OSCARSHAUG 2012-08-28

Utsiktspunkt
Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk
Färdigställt: 1997

Platsen är en utsiktsplats med information om de olika topparna man ser. När vi besökte 
platsen var installationen sönder och det regnade och blåste väldigt mycket. Därför har vi 
valt att inte inventera och värdera denna plats. 

Foto: Bilderna visar hur man har endast har använt sig av naturmaterial på rastplatsens, Mefjellets,

Skissen visar den “urhuggna” stenen som finns på platsen

Skissen visar hur platsen är väl integrerad i landskapet.

Foto: Utsiktsplatsen Nedre Oscarshaug är vid besöket sönder.
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GAMLE STRYNEFJELLSVEGEN

Stopp 7 – VIDEFOSSEN 2012-08-29

Utsiktspunkt
Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
Färdigställt: 1997

Entré – Entrén styr upplevelsen av platsen. Gången ned mot forsen är asfalterad 
och grusad vilket inte är något man annars ser i det omkringliggande landskapet. Den 
väldefinierade entrén gör att det känns som att du ska ner och titta på något, du förväntar 
dig en attraktion.

Attraktion – Platsen är en utsiktspunkt. Platsen erbjuder dig att komma ner till och 
i forsen, något du inte hade haft mölighet till om man inte tillgängliggjort den på detta 
sätt. Attraktionen är utsikten från forsen och att man kommer nära dånet från forsen och 
känner vattenstänket.

Relation till landskapet – Platsen är placerad precis i ett vattenfall. Platsens 
form är direkt hämtat från klippan den är anlagd på men har en kantigare form. På detta 
sätt är formen både integrerad och kontrasterande mot landskapet. 

Upplevelse – Staketet som skyddar en mot att falla ner i forsen hjälper dig att ta dig 
till en plats du annars inte skulle våga beträda. Då forsen störtar ned säkert 50 m ner är 
det en hisnande plats att vistas på! 

Materialval – Staketet är i ett avvikande material men är mörk och aningen röd 
och kontrasterar därför mot forsens ljust turkosblåa vatten. Klippan är asfalterad där den 
ursprungliga klippan ibland sticker upp. Asfaltsgången fortsätter alltså ut på klippan vilket 
känns synd och tråkigt att klippan har täckts över. Om klippan är hela upplevelsen kanske 
klippan skulle förstärkas snarare än täckas över med asfalt. Kanske hade det varit mer 
hisnande, som är själva huvudattraktionen med platsen, om marken hade fått vara en hal 

klippa och inte slät mark. Den del som hör till entrén till platsen har böljande staket och 
passar inte in i projektets övriga form. Det böljande staket känns som ett senare tillägg 
som inte lyckats integrerats i projektet. 

Faciliteter – Det finns inte några faciliteter på platsen. Intill ligger ett hotell som 
tar betalt för parkering och toalett.

Skala – Ingreppet är ett staket i mänsklig skala ca 1,30 meter högt. Installationen har 
klippans form och har där med en naturlig skala för platsen. Den är liten i förhållande till 
det stora landskapet och fallet vilket bygger vidare på den hisnande känslan.

Landskap – Vattenfall, fors, dalgång i lummigt bergslandskap

Människan och Landskapet – Arkitekturen hjälper dig att ta dig till en punkt 
du inte skulle stått på annars, nu står du mitt i forsen. Du hade sannolikt inte betraktat 
forsen från detta håll om installationen inte varit här. Den är en säker klippavsats men är 
instängd av staketet. Huvudsyftet är att betrakta naturen, du lockas inte vidare att uppleva 
naturen närmare. Du upplever dock fukt och dån från forsen och den svindlande känslan. 
Tillgängliggörandet baseras på tryggheten vilket tar lite udden av upplevelsen. Det är mer 
hisnande att köra på de slingrande vägarna ner till installationen än att stå ute på klippan.

Koncept – Konceptet är den svindlande klippan vid forsens kant. Formen är tagen från 
klippan.

Foto: Utsiktsplatsen Nedre Oscarshaug är vid besöket sönder.

Foto: Bilderna visar Videfossen ur olika perspektiv.
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TROLLSTIGEN - GEIRANGER

Stopp 8 – GULDBRANSJUVET 2012-08-29

Rastplats, café och utsikt
Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor
Färdigställt: 2010

Entré – Platsen har två entréer, den ena är från parkeringen där leds du via en bro. 
Denna entré gör dig nyfiken du ser ej slutmålet. Den andra är via ett café, från denna entré 
ser du det mesta redan när du svänger av från vägen.

Attraktion – Attraktionen på platsen är den stora och djupa forsen. Här får du 
möjlighet att uppleva dånet, fukten och svindeln av att stå lutad över forsen.

Relation till landskapet – Arkitekturen skäms inte för sig, den tar mycket 
plats här, mer än landskapet själv. Det är arkitekturen som är i fokus på platsen. Det 
byggda är alltid i din ögonhöjd. Arkitekturen befinner sig på en annan höjd än det som 
är naturens huvudattraktion forsen. Det byggda har lagt sig på bägge sidor om och över 
forsen som en ståndpunkt. Arkitekturen är stor och mycket.

Upplevelse – Upplevelsen av platsen är bekväm. Det är lätt att ta sig fram men det 
känns häftig att stå lutad över en djup och stark fors.

Materialval – Cortenstålet känns bra på platsen den smälter in bland träden med 

sin lätthet. Betongen känns som en förlängning av huset vilket gör att byggnaden tar över 
på platsen, forsen kommer i andra hand.

Faciliteter – Det finns mycket faciliteter här; toaletter, café, souvenirshop, 
kamping, hotell osv.

Skala – Skalan känns stor på grund av att det är så mycket byggt. Ingenting av det 
byggda är speciellt högt men det breder ut sig över stora ytor och långa gångar.

Landskap – Odlingslandskap intill berg. En stark fors genom en ”canyon”. Stora 
klippblock, tallar och björkskog. Markskiktet består av högt gräs och mycket ormbunkar. 

Människan och landskapet – Du befinner dig mitt i landskapet men på 
avstånd, du observerar det. Du befinner dig en nivå högre upp än naturen vilket gör att du 
kommer upplever en del av landskapet du annars inte skulle kunnat komma till.

Koncept – Konceptet är att hänga bland träden över forsen.

Foto: Bilderna visar rastplatsen Guldbrandsjuvet. Det byggda har tagit över landskapet på platsen. 

Planskiss Guldbrandsjuvet
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Stopp 9 – FLYDALSJUVET 2012-08-30

Rastplats och utsiktspunkt
Arkitekt: 3 RW Sixten Rahlff
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Färdigställt: 2006

Entré – Huvudentrén är en gångväg separerad från bilvägen, en trottoar helt 
enkelt. Det finns två betongmattor som installationen står på och kan liknas vid 
”dörrmattor”. Dessa dörrmattor markerar entréerna till platsen.

Attraktion – Attraktionen är utsikten samt den svindlande känslan av att stå på 
kanten till ett stup och blicka ut över fjordarna.

Relation till landskapet  – Arkitekturen har byggts vidare på den platå 
som platsen är. Arkitekturen gör ett stort och grundligt ingrepp på en plats som innan 
inte värderats lika högt eller vart lika lättåtkomlig.

Upplevelse – Platsen upplevs bekvämt hisnande. Då staketet är nätt, lågt och 
nästan lite ostabilt lyckas man med att bygga på den hisnande känslan väl. Man litar 
inte riktigt på staketet och man måste anstränga sig för att inte falla över det känns det 
som även fast man vet att det egentligen är säkert.

Materialval – Byggnaderna är korsvirke i modern tappning. Bänkarna är stora 

med synlig balast i betongen, vilket gör dem mer eleganta. Betongmattan är i slät och ljus 
betong och möter berg i dagen och asfalten fint. I platsens två olika delar följer den först 
klippan för att sedan lägga sig ovanpå gräsdelen.

Faciliteter – Det finns toalett, sopsortering (i konstiga gula rör) information och 
parkering på platsen.

Skala – Platsen är ganska stor och passar alla de busslaster med folk som stannar här.

Landskap – Fjordlandskap, platsen ligger intill väggen av ett av de berg som störtar 
rakt ned mot fjorden. 

Människan och Landskapet – Platsen är delad i två delar en som tar hand om 
den del som sluttar och en som tar hand om den del som stiger detta har betydelse för 
utformning och aktivitet.

Koncept – Skapa en utkikspunkt av en platå som har en fin vy ned mot fjorden.
 

Planskiss Guldbrandsjuvet

Foto: Bilderna visar rastplatsen Flydalen. Platsen har faciliteter utformade för många besökare. Skiss på trappa och räcke på rastplatsen Flydalen.
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Stopp 10 – ØRNESVINGEN 2012-08-30

Utsiktspunkt
Arkitekt: 3 RW Sixten Rahlff
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Färdigställt: 2006

Platsen är en utsiktspunkt. Platsen ligger högt uppe i en farlig kurva längs vägen upp för 
berget. Attraktionen är utblicken över världens djupaste fjord. Här stannar mängder med 
människor. Vi hann tyvärr inte stanna länge och valde att inte utvärdera projektet närmare. 

Stopp 11 – TROLLSTIGEN 2012-08-31

Utsiktspunkt, restaurang och suovenirshop
Arkitekt: Reiulf  Ramstad Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Multiconsult
Färdigställt: 2012

Koncept – Konceptet på platsen är platsen själv, Trollstigen. Restaurangbyggnadens 
koncept är dess form som liknar bergstoppen och utsiktsplatserna är trollstigen. 
 
Människan och landskapet – Människan kommer i busslaster till platsen. 
Vi går i grupp ut på en stig, tittar på utsikten och går samma väg tillbaka. Om vi blir 
trötta finns det bänkar att vila på och mat att äta i restaurangen. Platsen tar dig inte ut i 
landskapet. Platsen erbjuder känslan av landskapet, den hisnande känslan av att titta på 
det.  

Entré – Det finns endast en entré till hela komplexet. Entrén består i en gigantisk 
parkeringsplats och restaurangbyggnaden. Sista biten ner till sista utsiktspunkten får man 
en sugande känsla som förstärker hela upplevelsen av utsiktsplatsen. Gången ner till 
utsiktsplatsen är lutande neråt och i trappsteg.

Attraktion – Platsen har attraherat besökare sedan länge, redan på 1800talet var 
platsen ett självklart turistmål i Norge. Attraktionen på platsen är framför allt utsikten, 
vattenfallet, hit åker man för att ta fotografier.

Det byggdas relation till landskapet – Restauranghuset är litet men 
tar mycket plats i anspråk på grund av dess väl tilltagna förplatser i form av parkering 
och byggt vatten. Huset är väl placerat i landskapet och syns inte från vägen förrän du 
är nära. Huset ligger bakom bergen. Huset synt tydligt uppe från fjället, där uppifrån ser 
anläggningen ut som en flygplats. 

Gången från huset och ut över vattnet flyger ovanför landskapet och känns lätt och 
temporär, lite som en spång, sådana som man ser ute på fjället. 

Gångarna ut till utsiktsplatserna känns mer permanenta och mer bestämda. De är 
i ljus betong vilket sticker ut avsevärt mycket från omgivande landskap. Från vägen 
syns gångstigarna endast som corténstålsräcken som slingar sig längs bergkanten. 
Utsiktspunkterna sticker ut en bit från bergväggen men smälter bra ihop med berget då 

corténstålsfärgen passar bra. Utsiktspunkterna är inte på den allra högsta punkten  vilket 
gör att de smälter in i berget. 
  
Upplevelse -  Gången och utsiktspunkterna lyckas med den hisnande upplevelsen 
av att titta ut över landskapet. Staketet har brett mellan de liggande ribborna och det 
perforerade golvet i utsiktspunkterna tillsammans med glasväggar ger verkligen en hisnande 
känsla. Vinden viner genom det perforerade golvet och skapar läskiga uppåtströmmar. 
       Restaurangen och souvenirbutiken gör att upplevelsen av platsen känns mer som 
ett shoppingcenter än naturupplevelse. Man upplever inte fjället alls när man står på 
parkeringen till exempel.

Materialval – Corténstålet och glaset och betongen var väl komponerat i den 
sista utsiktspunkterna! Den sista utsiktspunkten hade en grövre betongmur, med en slät 
sida i mitten. I betongmuren fanns skyddade sittplatser som gav mycket till upplevelsen 
av platsen. Den första entrésträckan från restaurangen till den första utsiktspunkten var 
delvis i tunn cortenstål och mittenremsan i slipad betong. Gången var lyckad då den 
kändes nätt och flygande och nästan temporär på ett beständigt sätt.  
      Det fanns sittplatser längs gångvägen som var utplacerade i landskapet på ett smidigt 
och elegant sätt. Stort plus var att marken fick fortsätta att vara de stenhällar och kullar 
som fanns från början och inte en gjuten betongplatta. Sittplatserna var finns förankrade i 
berget. Sittplatserna var också riktade mot olika utblickar, genomtänkt helt enkelt!
     Betongstigen var för tung, ljus och permanent.
 
Faciliteter – Allt man kan tänkas behöva fanns här, allt!

Skala – Huset är litet och nätt passar in i omgivningarna väl om det inte hade varit så 
att förplatserna var anpassade för flera tusen människor. Gångarna är inte breda ca 180cm 
men känns breda, kan bero på materialet? 

Landskapet – Platsen har sedan länge varit ett mycket populärt turistmål och det har 
legat en restaurang på toppen tidigare. 

Foto: Bilderna visar Ørnesvingen, en plats vi inte 
hann värdera. 
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Sammanfattande kommentar

Att förenkla naturen behöver inte ge en bättre och mer tillgänglig upplevelse av platsen. 
Att tillgängliggöra en plats man annars inte kunnat ta sig till känns bra. Det finns en fara 
att tillgängliggöra för mycket dock, en alldeles för anpassad och trygg miljö gör avkall på 
den hisnande känslan och distansen till omkringliggande landskap ökar.
     Något att fundera över är hur platserna kommer att upplevas om 30 år? Är utformningen 
för daterad och när man erbjuder en attraktion på platsen kanske det finns riks att det 
blir för mycket attraktion och för lite natur. Egentligen är det väl landskapet som är det 
intressant på platsen inte arkitekturen.

När vi ska välja plats att undersöka tillgängliggörandet av naturupplevelser närmare på 
bör vi fundera kring till exempel:
Vad gör vi när vi tillgängliggör den ”finaste” platsen?
Hur ställer vi oss till den permanenta installationen i jämförelse med en temporär 
installation i naturen? 
Vill vi bekvämliggöra en redan tillgänglig plats, förstärka en redan existerande upplevelse 
eller tillgängliggöra en otillgänglig plats och skapa en platsupplevelse?
Hur kan man lägga till en dimension av upplevelser med hjälp av arkitektur?
Vill vi undersöka tillgängliggörandet av en redan aktiv plats eller en plats få människor 
kan eller vill ta sig?
Hur mycket/lite kan vi lägga till i förhållande till platsen? (Jämförelse kalfjället och 
Trollstigen) och hur konceptuella och formstarka kan vi vara på respektive plats? 

Foto: Bilderna visar Rastplatsen, 
utsiktspunken och restaurnagen vid 
Trollstigen.

Planskiss och skiss på en av utsikt-
spunkterna vid Trollstigen.
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BILAGA 2 - 
DEFINITION AV BEGREPPET 
NATURSYN

DEFINITION AV ORDET NATUR
Ordet natur har många olika definitioner men framför allt delas ordet in i två 
huvudgrupper (Svenska Akademien, SAOB 2010). 

Natur som:
Abstrakt substantiv; Någots grundläggande egenskap det vill säga alla levande tings 
andliga och biologiska egenskaper och drifter. (Svenska Akademien, SAOB 2010).
Konktret substantiv; En sammanfattning av allt materiellt och levande det vill säga en 
motsats till ovanstående definition. (Svenska Akademien, SAOB 2010).  

De två till synes olika definitionerna av natur har, enligt vissa, samma ursprung. 
Att begreppsdefinitionen av natur som någons ursprungliga egenskap speglas eller 
rent utav kommer från den materiella naturen vi omger oss av (Olwig 1984). Natur 
som någots grundläggande egenskap är något man inte kan styra över men när 
begreppet naturs olika definitioner knyts samman blir den påverkningsbart. Det är 
det påverkningsbara och resonerande i begreppet natursyn som är intressant för oss 
då det är det som beror på den enskilda människans natursyn.

 
DEFINITION AV ORDET SYN
Begreppet natursyn består av två ord; natur och syn. Ordet syn kan likt ordet natur 
delas upp i två huvudsakliga definitioner enligt Svenska Akademien, SAOB (2010).

syn som:
Verbet; Beskåda, åsyn, anblick, vad det verkar som, utseende, lägga märke till (Svenska 
Akademien, SAOB 2010).  
Substantivet; Synsätt, tillsynes, uppfatta något, att bedöma något, idé, ståndpunkt, åsikt, 
utgångspunkt. (Svenska Akademien, SAOB 2010).  

Då vi ansåg substantivet syn var den definition som ingick i begreppet natursyn gick 
vi vidare med att utvärdera ordets betydelse för hur påverkningsbart och resonerande 
begreppet natursyn är.  

synonymer till substantivet
Substantivet syn betyder för oss och i fallet natursyn en åsikt om natur. Vi finner 
då begreppet associeras med verbet syn att det utesluter många andra sinnesintryck 
som påverkar åsikten om i detta falla natur. Det vi menar är att ordet syn betydelse 
påverkar begreppet natursyn direkt och utesluter möjligheter till resonemang kring 
begreppet natursyn enligt lista nedan. 

Substantivet syn är starkt knutet till sinnet syn och utesluter där med alla andra sinnesintryck som 
kan påverka din åsikt.

Substantivet syn är knutet till det bildliga och ger därför inte utrymme till reflektion. 
Ordet syn är klassificerande inte resonerande.

Ordet syn ökar avståndet till det man har syn på, ”din syn beror inte på något”.

Ordet syn tillsammans med ordet natur påverkar natursynen, det vill säga pekar mot den bildliga 
naturen, avståndet mellan människa och natur ökar.

På grund av ordet syns, enligt oss, negativa inverkan på möjligheten att resonera kring 

begreppet natursyn i vidare mening ville vi undersöka ifall synonymer till substantivet 
syn kunde passa bättre ihop med ordet natur. Ordet vi letar efter bör kunna erbjuda 
vidare möjlighet att definiera sin egen natursyn. De parametrar vi ansåg vara viktiga för 
till skillnad från substantivet syn, var beroende på hur ordet påverkas av:

Sinnesintryck - Fler sinnesintryck än synen. 
Reflektion - Att man kan reflektera över sin natursyn, att den ej är förutbestämd genom 
begreppet. 
Resonemang - Att man kan ändra sin definition av natursyn genom resonemang. 
Interaktion/Observation  - Att man kan både interagera och/eller observera naturen. 
Erfarenhet - Att ordet innefattar möjligheten till både avsaknad erfarenhet eller erfarenhet 
av. naturen 

Utefter de parametrarna utvärderade vi några synonymer till substantivet syn för att se 
om något av dem kunde leva upp till dessa krav. 

UTVÄRDERING AV SYNONYMER TILL ORDET SYN 

ordet betraktelse som synonym till ordet syn 
Definitionen av betraktelse enligt Svenska Akademien, SAOB (2010):

Att tänka på, rikta uppmärksamheten mot, själens uppmärksamhet, rikta tanken mot, 
eftertanke, övertänka (1500tal).

Åtrå (1500tal, utdöende uttryck).

Bese, beskåda, användes om det sinnliga iakttagandet med blicken.  Få en uppfattning om 
saken i frågan.

Betrakta som att anse (1800tal).

utvärdering av ordet betraktelse
Ordet betraktelse som synonym för ordet syn i begreppet natursyn hade några positiva 
egenskaper som de enligt oss viktiga parametrarna efterfrågade. Ordet betraktelse 
svarade också negativt på några av parametrarna, detta redovisas nedan.

Positiva egenskapet hos ordet betraktelse var enligt oss:
Sinnesintryck - Betraktelse är en mer sinnlig åsikt i jämförelse med syn.
Reflektion - Betraktelse innefattar mer reflektion.
Resonemang - Ordet betraktelse är inte lika klassificerande som substantivet syn.

Negativa egenskaper hos ordet betraktelse var enligt oss:
Sinnesintryck - Ordet betraktelse är fortfarande helt beroende av synintryck
Reflektion - Ordet betraktelse innebär att man skaffar sig en åsikt genom synintrycket med 
mer känsla och reflekterande men utesluter andra sinnen.
Interaktion/observation - Avståndet mellan det man betraktar och ens betraktelse är stort.  

ordet relation som synonym till ordet syn 
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Definitionen av relation enligt Svenska Akademien, SAOB (2010):

Berättelse, skildring, återgivande rapport, i text rörande/ angående (1500talets mitt).

Samband, sammanhang, beroende mellan två eller flera ting/parter, förbindelser (sent 
1700tal).

Förhållande till och mellan personer. 

utvärdering av ordet relation
Ordet relation som synonym för ordet syn i begreppet natursyn hade några positiva 
egenskaper som de enligt oss viktiga parametrarna efterfrågade. Ordet betraktelse 
svarade också negativt på några av parametrarna, detta redovisas nedan.

Positiva egenskaper hos ordet relation var enligt oss:
Interaktion/observation -  Det du har en relation till kan vara innebära både interaktion eller 
observation.  
Sinnesintryck -  Ordet relation har ingenting med det sinnliga intrycket utan är fysik.
Reflektion -  Relation är ett reflekterande ord, är något relativt, beror på odefinierade och 
obegränsat många parametrar.

Negativa egenskaper hos ordet relation var enligt oss:
Resonemang -  Ordet relation syftar inte till en åsikt och relationen är sällan något du kan 
påverka genom en åsikt.
Erfarenhet -  Du måste ha en erfarenhet för att kunna ha en relation. (ex. vilken är din 
relation till naturen?  Svar: jag har ingen relation till naturen, jag har ingen erfarenhet av 
natur)

ordet förhållande som synonym till ordet syn 
Definitionen av förhållande enligt Svenska Akademien, SAOB (2010):

Sätt att förhålla sig, tillvägagångsätt, beteende, uppträda.

Hur något yttrar sig under vissa omständigheter. 
”hur förhåller det sig här då?”

Med hänsyn till något, inbördes förhållande, hänsyn, gentemot.

utvärdering av ordet relation
Ordet förhållande som synonym för ordet syn i begreppet natursyn hade några positiva 
egenskaper som de enligt oss viktiga parametrarna efterfrågade. Ordet betraktelse 
svarade också negativt på några av parametrarna, detta redovisas nedan.

Positiva egenskapet hos ordet förhållande var enligt oss:
Interaktion/observation -  Det du har ett förhållande till kan innebära interaktion eller 
observation. Ett förhållande till något kan ha med makt att göra, ett maktförhållande.  I 
ett förhållande är parterna beroende av varandra.
Resonemang -  Ordet förhållande inbegriper en egen åsikt.
Reflektion -  Ordet förhållande är relativt och reflekterande och beror på odefinierade och 
obegränsat många parametrar.
Sinnesintryck -  Ordet förhållande inbegriper en möjlig sinnlig påverkan.

Negativa egenskapet hos ordet förhållande var enligt oss:
Erfarenhet Man måste ha erfarenhet för att ha ett förhållande till natur.

ordet uppfattning om synonym till ordet syn 
Definitionen av uppfattning enligt Svenska Akademien, SAOB (2010):

Iakttagelseförmåga, tolkning, tankesätt, perception, förnimmelse.

Åsikt, inställning, mening, tyckande, övertygelse, begrepp, föreställning, intryck.

utvärdering av ordet relation
Ordet uppfattning som synonym för ordet syn i begreppet natursyn hade några positiva 
egenskaper som de enligt oss viktiga parametrarna efterfrågade. Ordet betraktelse 
svarade också negativt på några av parametrarna, detta redovisas nedan.

Positiva egenskapet hos ordet uppfattning var enligt oss:
Erfarenhet -  Du behöver inte ha någon erfarenhet för att ha en uppfattning.
Sinnesintryck -  Ordet uppfattning innefattar olika tolkningar oberoende av vilka 
sinnesintryck det är. 
Reflektion -  Ordet uppfattning är reflekterande och relativt det vill säga kan ändras/
förändras. Ordet uppfattning innefattar reflektion kring åsikten
Resonemang -  Ordet uppfattning är synonymt med åsikt och kan vara en förutfattad 
mening, en fördom. Ordets uppfattning innefattar möjligheten att ändra sin åsikt.

Negativa egenskapet hos ordet uppfattning var enligt oss:
Resonemang -  Ordet uppfattning saknar beroendet, förhållandet, fokus ligger på åsikten.
Ordet uppfattning saknar i sin definition att uppfattningen kan bero på något.
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NATURSYN OCH DUALISTISKA BEGREPP

Som vi tidigare nämnt är förhållandet till naturen och förväntan på upplevelsen av denna 
något högst personligt och unikt för varje individ (Sörlin 1991). 
        I definitionerna av synonymerna till begreppet natursyn fann vi faktorer 
som vi ansåg kunna påverka det personliga förhållandet till naturen och åsikten 
om denna. Faktorerna som vi identifierat har varit utgångspunkt för de fyra olika 
gestaltningsprogram vi utformat för att genom gestaltning undersöka hur vi kan 
tillgängliggöra naturupplevelsen i Nyforsområdet. 

Natur är ett av de mest värdeladdade ord vårt språk har (Olwig 1987). När vi diskuterar 
olika sätt att se på natur försvinner många relevanta aspekter i och med att ämnet ligger 
djupt rotat i vår sociala och kulturella bakgrund (Olwig 1987). Begreppet natursyn är 
ett metaforiskt uttryck som syftar till hur man förhåller sig till och vilka åsikter man har 
om natur, det metaforiska i begreppet inrymmer dock en förutbestämd åsikt om och 
förhållande till naturen; att den är något som ska ses med ögonen (natur-syn) (Olwig 
1993). Vi kom fram till att begreppet natursyn är ett sammanfattande och resonerande 
begrepp, ett begrepp som vi använder för vår åsikt om naturen och vilket förhållande 
vi har till denna. För att denna förklaring av begreppet natursyn ska vara gällande måste 
begreppet innefatta många dualistiska begrepp. De dualistiska begreppen tillåter oss 
att tycka och förhålla oss till natur på vitt skilda sätt och inte enbart på det sätt som 
begreppet natursyn antyder; hur man med ögonen ser på natur. Vi har valt att redovisa 
de dualistiska begrepp, de faktorer, vi anser vara mest avgörande för vilken natursyn 
vi har, det vill säga vilket förhållande till och åsikt om naturen vi har. De dualistiska 
begreppens faktorer kan kombineras på näst intill oändligt många sätt. Dessa resulterar 
alla i olika förhållanden till naturen och åsikter om denna. I figur 9 på nästa sida visar vi 
en princip för hur de dualistiska begreppen kan kombineras i näst intill oändlighet. Då vi 
i detta arbete utgått från Tyresta nationalpark och naturreservat har vi bedömt att fyra av 
de resulterande förhållandena till naturen är mer relevanta att utveckla undersökningen 
utifrån. Vi bedömde att de fyra olika förhållningssätten tillsammans gav en representativ 
bild av vår samtids olika natursyner. Dessa förhållningssätt har sedan format fyra 
olika gestaltningsprogram utifrån vilka tillgängliggörandet av naturupplevelsen i 
Tyrestaskogen kommer att undersökas. 

Dualistiska begrepp
Nedan redovisar vi de dualistiska begreppen, de faktorerna, vi anser kunna påverka den 
personliga natursynen.

Kunskap / Okunskap - Denna faktor bygger på graden av erfarenhet av natur. Huruvida 
du vet hur du kan eller bör uppföra dig när du vistas i natur har betydelse för ditt 
förhållande till denna. Exempelvis så påverkar din kulturella bakgrund vilken kunskap 
du har om natur samt hur du tycker att natur ska vara och bör se ut, därför beror din 
natursyn på vana och erfarenhet.

Bevara / Exploatera - Denna faktor bygger på hur du ställer dig till ett bevarande av 
naturen. Exempelvis kan naturen betraktas som osmittad av det onda, det vill säga 
människan, och du anser i så fall att naturen ska bevaras från detta. Dess motsats skulle 
då vara natur som en plats för exploatering, en plats fri för människan att påverka. 
Huruvida du vill bevara naturen och vad du anser bevarandsvärt påverkar också din 

natursyn.

Interaktion / Betraktande - Denna faktor avser hur nära människan upplever sig stå naturen. 
Ser människan sig själv som en del av naturen eller är människa och natur två frånskilda 
parter? Exempel på hur detta uttrycker sig är den av människan påverkade pastorala 
naturen (interaktion) eller den av människan orörda naturen, vildmarken (betraktande). 

Auktoritär / Demokratisk - Denna faktor avser hur reglerad naturen upplevs av människan 
samt vem som anses bestämma reglerna. Naturen kan antingen ses som auktoritär, 
det vill säga naturen uppfostrar och sätter reglerna, som exempelvis i en nationalpark. 
Motsatsen skulle då vara att man ser naturen som en demokratisk plats, en plats där alla 
kan komma till tals och människan bestämmer sina egna regler.

Romantisk / Realistisk - Denna faktor avser till vilken grad en romantisering och idealisering 
av naturen sker. Ett exempel på en romantisering av naturen kan vara att man ser 
naturen som ond eller god, som något heligt. Dess motsats skulle då vara ett realistiskt 
sätt att se på naturen, exempelvis att man utnyttjar naturen för egen vinning. 

Tillgänglig / Otillgänglig - Denna faktor står för graden av fysisk tillgänglighet, graden av 
normativ tillgänglighet och graden av kunskapsmässig tillgänglighet. Exempelvis så 
påverkas natursynen av hur tillgänglig du upplever att naturen är till fots, med cykel, 
med bil eller med kollektivtrafik. Natursynen är också beroende på den normativa 
tillgängligheten, exempelvis huruvida naturen är tillgänglig enligt privata-, offentliga-, 
och sociala regler. Är naturen disponibel, anser du att den står till ditt förfogande 
eller ej? Graden av kunskapsmässig tillgänglighet handlar om hur förståelse för och 
erfarenhet av natur gör naturen mer eller mindre tillgänglig för dig. 

Individ / Kollektiv - Denna faktor syftar till graden av individualistisk syn på natur. Din 
natursyn beror på om du baserar din åsikt och ditt förhållningssätt till natur på en 
individualistisk upplevelse eller om du upplever natur endast kollektivt. Exempelvis 
kan äventyraren uppleva natur som individ medan stadens natur inte kan upplevas utan 
kollektivet.

Tolerant / Intolerant - Denna faktor syftar till vilken grad av tolerans du har till en 
förändring av din natursyn. Allt i naturen kan anses ha ett naturligt formspråk, vad du 
personligen anser vara naturligt beror av din natursyn. Toleransen har att göra med hur 
påverkad du blir av nya element i det du finner naturligt, huruvida du successivt kan 
acceptera dessa element och där med att förändra din syn på det naturliga eller inte.  
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RESULTAT

Vi kom fram till att det är när ordet natur olika definitioner knyts samman som 
man kan påverka och förändra den enskilda personens natursyn och att det är det 
påverkningsbara och resonerande i begreppet som gör det intressant. Natursyn har 
i sin betydelse något värt att diskutera då begreppets betydelse innefattar potentiella 
fördomar och åsikter kring natur. Det som vi anser gör det svårt att diskutera 
begreppet är ordet syn, då ordet syn är klassificerande och inte resonerande. Ordet 
natur tillsammans med ordet syn antyder att ett synsätt är det rätta, den bildliga 
naturen, synintrycket av naturen är det som bestämmer vilken åsikt vi har. När vi 
talar om natursyn vill vi istället dela upp begreppet för att tillsammans få en mer 
resonerande, reflekterande och relativ betydelse. Vi fann i värderingen av synonymerna 
till substantivet syn att ordet syn skulle kunna bytas ut mot uppfattning och förhållande. 
Båda orden är relevanta som synonymer till ordet syn i begreppet natursyn då de 
kompletterar varandra och hänvisar inte direkt till sinnesintrycket syn. Naturuppfattning 
och relation till naturen anser vi passa bättre i diskussion och reflektion kring natursyn.
        Sverker Sörlin (1991) skriver i boken Naturkontraktet att: 

”Natursyn handlar om idéer, inre föreställningar. Sådana är inte lätta att studera, såvida inte 
människor på ett eller annat sätt gett bestående uttryck åt dem. Så har skett. Natursynen har 
kodifierats i olika medier, texter och bilder. Natursyner finns därför särskilt tydligt formulerade av 
filosofer, författare, konstnärer, vetenskapsmän. Men natursynen kan även komma fram mer indirekt 
genom källor knutna till olika sociala aktörer samt naturligtvis i själva miljön.” (Sörlin, 1991: 26) 

I boken Miljöetik och miljövård skriver Mikaen Stenmark (2000) att vad gäller en natursyns 
uppbyggnad så innefattar den en ontologi, det vill säga en uppfattningar om naturens 
funktion och beskaffenhet. Han menar också att uppfattningen av natur ofta beror på 
en kunskapsgrunden den enskilda personen har om natur. Stenmark påstår dessutom 
att begreppet natursyn inbegriper ett värderingssystem vilket innebär att natursyn är en 
personlig värdering av natur har i varierande sammanhang. (Stenmark, 2000: 25) 
       Med detta som bakgrund till den fortsatta undersökningen av ett tillgängliggörande 
av en naturupplevelse i Tyresta nationalpark och naturreservat är det viktigt att vi 
har en medvetenhet om vår egen natursyn. Genom att försöka utröna vilka specifika 
parametrar som kan påverka denna finner vi att begreppet natursyn kan hjälpa oss att ta 
fram fyra gestaltningsförslag som speglar fyra olika natursyner.  




