
NATUR/RUM

motiverar att den skyddas. Det har aldrig bott människor 
i det område som nu är nationalpark. 

LANDSKAP
Tiveden vilar på granitberggrund. När jordskorpan brast 
sprack också berget i Tiveden sönder. I sprickornas finns 
sjöarna och myrarna. De mellanliggande partierna finns 
kvar som branta höjder. Inlandsisen bröt loss och flyttade 
med sig stenblock som nu ligger utströdda över hällarna. 
Smältvattnet från isen spolade med sig löst material. 
Därför är jordtäcket mycket tunt. På många håll ligger 
hällarna nakna. Den fattiga berggrunden och det tunna 
jordtäcket skapar knappa villkor för växter och djur. På 
hällmarkerna kan endast tallen klara sig. 

NATURUM TIVEDEN
2007 beviljades Länsstyrelsen i Örebro län medel av 
Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie för ett 
naturum. Syftet var att förstärka turismen och upplevelsen 
av området. Idag är ärendet avslutat pga få resurser. Trots 
detta finns ett stort lokalt intresse att vidareutveckla 
den naturinformation som idag existerar i parken. 

NATIONANALPARKEN IDAG
Sevärdheter i parken är det starkt kuperade och vilda 
skogslandskapet, skogssjöarna och jätteblocken vid 
Stenkälla. Härifrån utgår flera vandringsleder som passerar 
de intressanta sevärdigheterna. Sammanlagt finns 2,5 mil 
markerade stigar. Terrängen är starkt kuperad och krävande 
att vandra i.Tivedens ligger mellan Vänern och Vättern i 
Laxå och Karlsborgs kommuner, Örebro och Västra Götalands 
län. Nationalparken nås enklast från riksvägen mellan 
Karlsborg och Askersund. En mindre väg, Tivedsleden, går 
genom området och passerar Stenkälleberget,

shop, restaurang, större multilokal för samling och 
aktiviteter samt relax och dessa är beskrivna schematiskt 
i projektet. 

ACCESS
Parkering sker vid infartsparkeringen i anslutning till 
vägen. Platsen agerar utgångspunkt för vandringslederna 
och portal för hotellets många små byggnader och 
funktioner.

BRUKAREN
Personer som besöker hotellet vill kombinera en exklusiv 
hotellupplevelse med en naturupplevelse. Brukaren 
är bilburen pga det otillgängliga läget. Brukaren av 
hotellet och brukaren av naturen fungerar parallellt med 
varandra och stör inte varandra även om de samsas om 
samma plats.

TIVEDEN NATIONALPARK
Tivedens nationalpark inrättades 1983 och omfattar 
1353 hektar. Syftet är att bevara ett sammanhängande 
skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i väsentligheten 
orört skick och att skogen därvid ska få utvecklas mot 
urskog. Markägare är Naturvårdsverket och förvaltare 
Länsstyrelsen i Örebro.

URSKOG
Tiveden är en av Sydsveriges vildaste skogar. Det är 
ett kuperat, bergigt och blockigt område. Den skog 
som nu växer i Tiveden nationalpark är opåverkad av de 
senaste årtiondens storskaliga skogsbruk. Så pass stora 
sammanhängande områden med gammal skog är ovanligt i de 
södra delarna av Sverige. Skogens ålder och det vilt 
formade landskapet ger nationalparken sin karaktär och 

relationen mellan plats och byggnad, landskap och 
arkitektur. Att i hög grad utgå från platsen som 
inspirationskälla och förutsättningar. Syftet är att 
utformat ett boendekoncept av hotellkaraktär där genom 
att övernatta på platsen stimulera nyfikenhet och i sin 
tur respekt och upptäckarglädje för ett naturskyddat 
område. Ett landskapshotell som genom rummet förmedlar en 
unik naturupplevelse för gästen. Som en viktig metod har 
jag besökt platsen vid 3 längre tillfällen under olika 
årstider som  påverkat mig starkt. Jag har värderat denna 
upplevelse som mycket viktig. Jag har stiliserat min 
upplevelse av Tiveden till en arkitektonisk tolkningen.
Jag har valt att försöka vara så hänsynsfull i mitt 
footprint på platsen som möjligt.

VAL AV PLATS
Jag tittade på ett antal platser för planerade Naturum. 
I Tiveden nationalpark finns långt gående planer och 
ett stort lokalt intresse. Jag tog avstamp i den 
förundersökning Örebro Länsstyrelse gjort och utvärderade 
dennas lokaliseringsförslag. Platsen jag valde är en 
knutpunkt för vandringslederna i parken och vägen går 
förbi här. Platsen kallas Stenkälla och har ovanligt 
många kastblock än resten av parken. Idag finns parkering 
och en sommaröppen informationsutställning som motiverar 
till att bygga på en annars skyddad plats.

PROGRAM
Verksamheten består av ett antal små sviter i skogen 
för 2-4 personer. Det finns badrum och möjlighet till 
enklare matberedning. Syftet är att sviterna ska vara 
så enkla som möjligt och befriade från stressmoment. Är 
du hungrig beställer du mat från restaurangen eller går 
dit. I programmet finns supportfunktioner som reception/
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Utgångspunkten i mitt examensarbete har varit att 
göra ett projekt som grundar sig i både arkitektur 
och landskapsarkitektur. Jag har valt att arbeta i en 
naturkontext och utgå från platsen i hög grad och idén 
med examensarbetet är att jag som arkitekt skall utveckla 
ett sådant koncept där arkitekturen förstärker naturens 
egenskaper och utnyttjar den på ett nytt sätt.

Skogen är en av våra största resurser i Sverige. Den 
används till virke och papper och i och med allemansrätten 
är skogen allas egendom. Natursynen och användningen av 
naturen i Sverige är exotisk i andras ögon. Jag har med 
denna utgångspunkt velat skapa en form av naturturism i 
naturen. En ekonomiskt hållbar verksamhet som är öppen året 
runt, som kompletterar men samtidigt fungerar parallellt 
med hur den används idag. I Sverige har Naturvårdsverkets 
närmat sig tanken om natur som dragningskraft genom koncept 
Naturum. Naturum är en bra idé men haltar i ekonomin. 
Långa tider under året står dessa lokaler tomma. Behovet 
av att utveckla Sveriges natur till något mer långsiktigt 
ekonomiskt hållbart finns. På senare år har forskning 
visat att vi människor lever längre om vi vid jämna 
mellanrum besöker naturen. I Japan har man drivit det 
så långt att läkare ordinerar skogsvistelse som bot för 
stressade affärsmän. Jag tror att om man stannar längre på 
en plats får man mer respekt och omtanke för den. Tanken 
om att locka människor att stanna längre på platsen gav 
mig idén till en hotellverksamhet. Ett landskapshotell 
där gästen får en förstärkt naturupplevelse genom rummet. 
En idé som ger skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde.

MÅL, SYFTE, FRÅGESTÄLLNG & METOD
Med platsen som utgångspunkt har jag velat undersöka 

STENKÄLLA

ANALYS & KONCEPT

LÄSNINGAR AV PLATS
stim, sk “tusenbröder”. Tusenbröderna är en del av naturen 
men ändå något helt annat. 

Precis så är landskapshotellet som inslag i Tivedens 
natur. En samling av små små byggnader - ett stim. 
Byggnaderna är som många av Tivedens element udda i 
skala och proportion. Leker rumsligt med proportioner 
och precis som att tusenbröderna är något annat än 
det normala i naturen, är de samtidigt en produkt av 
naturen och har blivit något helt annorlunda av naturens 
förutsättningar.

PLATSSPECIFIKT
Hotellsviterna utgår från vandringsleden. De hakar på 
stigen och ut i landskapet. Varje plats ger en unik 
upplevelse i sviten men de är alla varianter av en relation 
mellan rum och trädstam/trädkrona/kastblock. Sviten får 
beroende på relation ett fokus. I sviten vid stenen lutar 
fönstret ner mot stenen, i sviten bland trädkronorna 
lutar fönstret uppåt mot grenarna och i sviten som trängs 
bland stammarna är fönstret riktat framåt med en vy 
mellan stammarna. 

SPÅNG
Längs vandringsleden finns myrspänger som används för att 
ta sig över sank vegetation i nationalparken. Spången 
är ett horisontellt sätt att röra sig i naturen. Den 
kröker sig och anpassar sig efter naturen. Spången utgör 
konceptet för “pausen” 

RUM
I rummet erbjuds en förenklad rörelse av en specifik 
skogsupplevelse. Istället för en en kuperad och ojämn  
yta att gå på finns Tivedens topografi istället speglat 

LÅNGSAM RÖRELSE 
Att röra sig på någon av Tivedens vandringsleder är en 
mycket långsam rörelse. Det är starkt kuperat och en 
kilometer tar dubbelt så lång tid. Är det dessutom snö 
dubbleras tiden igen. I Tivedsskogen är det tyst och du 
hör kanske en hackspett förutom vinden i trädtopparna. En 
vandring i Tivedsskogen ger tid och rum för reflektion. 

KUPERAD TERRÄNG/PAUSE I TOPOGRAFIN
I det starkt kuperade landskapet tillför jag pauser. 
”Pausen” är en horisontell plattform  utomhus eller 
inomhus. Här ges tillfälle till en annan skogsupplevelse 
än på stigen. 

TRÄDSTAMMAR/MELLAN TRÄDEN
Tiveden består av upprepande element. Tallen är dominerande 
och dess raka stammar tydliga i landskapet. Min byggnad 
tar i anspråk mellanrummet mellan träden.

KASTBLOCK/RELATIONER & PROPORTIONER
Stenkälleberget har extremt stort antal av stora 
stenblock, sk kastblock. Det är en plats där människans 
mått reduceras. Att besöka denna plats ger en upplevelse 
av att du är liten. En sten har inte den storlek du är 
van att den har i skogen. En sten kan vara större än ett 
hus. Platsen har en skevhet, en positiv skevhet som jag 
valt att tolka i en undersökning av relationer mellan 
natur och människa, natur och rummet samt rummet och 
människan. 

TUSENBRÖDER
I Tivedens små sjöar bor små svarta abborrar. Näringsbristen 
i  sjöarna medför att fiskbeståndet inte växer normalt, 
att abborrarna blir onaturligt små och uppträder i stora 

“Pause i topografin”



SAMMANHANGET
Platsen är en knutpunkt för de många vandringsleder som 
finns i parken och en naturlig portal till en vandring i 
urskogen. Men också en entré till hotellet. Här parkerar 
du, checkar in och vandrar sedan vidare till din svit. 
Sviterna ligger inte längre än 150 m från receptionen. 
Portalen har även en restaurang, en multilokal för 
föreläsningar, utställningar eller event samt ett spa. 
Tillsammans utgör alla de små byggnadskropparna ett stim 
i Tusenbröder landskapshotells kontext.

De små sviterna i skogen ingår tillsammans med flera 
mindre byggnader i landskapshotellets verksamhet. Dessa 
andra små byggnadsfunktioner kompletterar verksamheten. 

UPPLEVELSESEKVENS
Till landskapshotellet kommer du med bil. Det finns tecken 
i landskapet som visar dig att du närmar dig urskogen 
och i sin tur hotellet. Utanför parken där det historiskt 
sett bott människor är det ett öppet kulturlandskap långa 
siktlinjer och lövträd. När du närmar dig parkgränsen ser 
du tecken på den storskaliga virkesproduktionen, skogen 
är tät och alla träd är av samma storlek. Därunder är det 
mörkt och lite växtlighet. Vägen igenom denna del är rak 
med långa siktlinjer. Träder du över nationalparksgränsen 
ändras genast vägens karaktär till en slingring grusväg. 
Det blir genast mer kuperat och du har långa blickar över 
milsvid landskap av barrskogens trädtoppar. Mitt inne 
i parken får du signaler på den karaktäristiska vilda 
urskogen specifik för Tivedens nationalpark. Det är tätt 
och trångt och du har korta vyer av stora stenblock och 
knotiga tallar. 

PLATSEN NALKAS
En kort bit innan Stenkulleberget där landskapshotellet 
huserar öppnas tätheten upp. På den slingriga vägen får 
du mellan träden glimtar av små tärnar som öppnar upp 
landskapet.

HOTELLOMRÅDET
Vid Stenkälleberget finns Östgötaviken, en del av Stora 
Trehörningen – den största vildmarkssjön i nationalparken. 
Upplevelsesekvensen när du nalkar platsen (både från nord 
och syd) erbjuder långa siktlinjer ut över sjön och den 
plattform som sträcker sig ut i viken.

SAMMANHANG
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“I Tivedens små sjöar bor små svarta 
abborrar. Näringsbristen i  sjöarna medför 

att fiskbeståndet inte växer normalt, 
att abborrarna blir onaturligt små och 

uppträder i stora stim, sk “tusenbröder”. 
Tusenbröderna är en del av naturen men ändå 

något helt annat. 
Precis så är landskapshotellet som inslag i 

Tivedens natur.”
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i innertaket i sviten och ger en spännande rumslig 
upplevelse av högt och lågt. Den förstärker även det 
specifika fönstrets egenskap och dess vy.

På en plats där naturen dominerar tillgängligörs en 

plats för människan. 

Tusenbröder landskapshotell i Tiveden
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SITUATIONSPLAN 1:500

1. PAUSE 
Platform i öppet eller stängt landskap

2. PORTAL
Hotellentré och knutpunkt för vandringsleder

3. RECEPTION
Shop, Wc, administrativa och-personalytor

4. RELAX
Spa och lounge

5. MULTIFUNKTIONELLT RUM 
150 kvm, plats för upp till 100 personer

6. RESTAURANG
Plats för 40 pesoner, serveringskök

7. TERRASS

8. UTOMHUSRUM
För olika aktiviteter

9. Parkering

+ 9 sviter i skogen
för 2/4 personer
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MITTEMELLAN

ENHETERNA
Det finns 3 storlekar av sviter; en liten svit med dubbelsäng 
i det öppna rummet, en liten svit med dubbelsäng i alkov 
och plats för aktivitet i rummet samt en större svit för 
4 personer (en dubbelsäng och en våningssäng) samt plats 
för aktivitet i det öppna rummet.

PROGRAMMERING
Varje svit har förutom sovplats ett entrérum med 
avhängningsmöjligheter och enklare matberedning en 
kamin för uppvärmning av byggnaden. Badrummet innehåller 
toalett, dusch och handfat. Utanför entrén finns ett 
uterum med förvaring för utrustning, ved och access 
till serviceutrymme för badrummet. Uterummet påverkas 
av landskapet och kan ha tex ett träd som tränger igenom 
bjälklaget. Detta för att poängtera att du fortfarande 
är ute. Uterummet fungerar som en buffertzon mellan den 
förbipasserande vandringsleden och entrédörren utan att 
vara en barriär.

PLATSRELATIONER
Relationen mellan rum och elementen i landskapet 
(svitens läge) påverkar dess ljusföring och i sin tur 
programmeringen. De olika relationerna är FÅGEL, FISK 
och MITTEMELLAN. Fågel relaterar till trädtopparna, fisk 
till kastblocken och mittemellan till trädstammarna. 
Relationen mellan natur och rum påverkar byggnadens 
fönster som vinklas på olika sätt.

Inredningens programmering påverkas av platsrelationen 
och svitens storlek. Tex en liten svit (se sektion 
1:20) med ett fönster uppåt har en säng som förstärker 
upplevelsen av att blicka upp i trädkronorna.

FORMEN
Den raka rörelsen och siktlinjen i rummet  knäcks när 
byggnaden rättar sig efter rådande landskap. En sten 
eller ett träd gör att byggnaden underordnar sig och 
böjer sig. Detta skapar även en spänning med en bruten 
siktlinje vid entrén i byggnaden. 

TOPOGRAFIN I TAK 
De udda skalrelationerna i landskapet påverkar byggnadens 
sektion. En relation mellan högt och lågt i tak förstärker 
upplevelsen av att komma in (från skogen med bar himmel) 
samt förstärker effekten av det specifika fönstret i 
framkant. Man kan även beskriva det som att Tivedens 
topografi finns att uppleva i innertaket.

SVIT & PLATS

ENHETERNA FÅR LIV

2 PERSONER

FISK

MITTEMELLAN

FÅGEL

2 PERSONER 4 PERSONER

2 PERSONER 2 PERSONER 4 PERSONER

2 PERSONER 2 PERSONER 4 PERSONER

BÖJER SIG FÖR NATURENRÖRELSE

TIVEDENS TOPOGRAFI I TAK

SVITER 1:200

RÖRELSE

RUM

RELATIONER/PROPORTIONER

PLAN 1:50
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ISOLERGLASRUTA
TÄTNINGSLIST
TÄTNINGSLIST
TÄCKLOCK AV PLÅT

MASSIVTRÄ 226 mm
YTA BAHANDLAS UTVÄNDIGT MED
LINOLJA-OCH TERPENTINBLANDNING
INVÄNDIG YTA OBEHANDLAD

HELTÄCKNINGSMATTA   AV ULL
MASSIVTRÄ 226 mm

MASSIVTRÄ 226 mm
TAKPAPP

LIMTRÄBALK
STÅLFÄSTE
MASSIV STÅLPELARE DIA 100 MM
PELARE INSPÄNDA I BERG

JORD         BERG

VATTENAVRINNING GENOM
HÅL MED UTKASTARE

VATTENAVRINNING GENOM HÅL
TÄCKLOCK
LIST

TÄCKLOCK AV PLÅT
DISTANSKLOSS
TÄTNINGSLIST
TÄTNINGSLIST
ISOLERGLASRUTA

HÅLTAGNING FÖR AVRINNING

MASSIVTRÄ
Byggnaden är helt i massivt trä för att uppnå en maximal 
upplevelse av trä. Massivträelementen är av 7 skikt och 
kräver med sin tjocklek ingen isolering. Sidoväggarna 
vilar på spången/bjälklaget med urfrästa möten. Taket 
vilar på  sidoväggarna och är klätt med enkel takpapp, 
lätt att byta. Som utvändigt träskydd behandlas fasadytan 
då och då med en linolja-och terpentinblandning, ett 
miljöalternativ till tryckimpregnerat trä.

ENKLAST MÖJLIGA HÅLTAGNING
Som komplement till fönstret i byggnaden finns håltagning 
i väggarna. Ett hål borras och i hålet monteras en 
akrylstav. Stavens genomsiktlighet tillåter ljuset att 
passera samtidigt som ljuset på kvällstid utanför uppfattas 
som ljusstammar bland träden i skogen. Håltagningen tar 
även tillvara på det långa nordliga släpljuset med sin 
vertikalitet.

URSKOGEN INNE
Stigen fortsätter in i sviten och du går fortfarande mjukt 
som på mossa men nu på en ullmatta. Tivedens granit, en 
vanlig grovkorning granit med ovanliga inslag av blåfärgad 
kvarts finns i badrummets stenläggning.

SLUTET SYSTEM
Elinstallationer fräses in i träet och är dolda. Byggnaden 
har ambitionen att vara så oberoende och okomplicerad i 
sitt system som möjligt. Uppvärmning sker med kamin och 
toaletten är en förbränningstoalett utan avlopp och drivs 
med en elpatron. Ett serviceutrymme för toaletten och 
vattentank finns tillgängligt från utsidan. 

ENKLAST MÖJLIGA

LOGISK ARKITEKTUR
TOPOGRAFIN I TAKET ENKLAST MÖJLI

HÅLTAGNING 

SEKTION A-A 1:20



?IGA LJUSFÖRING STAMMAR AV LJUS STIGEN FORTSÄTTER IN HELTÄCKNINGSMATTA 
AV ULL

LOKAL GR
STENLÄGG



Svit: Fågel 

Svit: Fisk Svit: Mittemellan
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