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SUMMARY The project investigates the local landscape as a potential creator 
of  value in a time of  economic decline. The project is based on the city of  Venice’s 
plans for urban renewal in a former boatyard on the island of  St. Elena. The 
method has been to study the existing structure and with that as a starting point 
try to find new spatial solutions to current and future requirements. The proposal 
includes the design of  a planned park and the two neighboring blocks. It consists 
of  an implanted salt marsh which is an important habitat for animals and plants 
around the lagoon.

SAMMANFATTNING Projektet undersöker det lokala landskapet 
potential som värdeskapare i en tid av ekonomisk nedgång. Projektet 
utgår ifrån staden Venedigs planer på stadsförnyelse på den tidigare 
båtvarvstomten på ön St Elena. Metoden har varit att studera det 
befintliga och utifrån det försöka finna nya rumsliga lösningar på 
dagens och framtidens krav. Förslaget innefattar gestaltning av en 
planerad park och de två närmast angränsande kvarteren. Det består 
av en inplanterad biotop i form av en salt våtmark som är en viktig 
livsmiljö för djur och växter ute i lagunen.

The built addition is a wooden structure that serves as a link between the denser 
planned district and the new green area. The architecture arrange itself  in the 
orthogonal urban structure toward the street, while meeting the park with a softer, 
sequential transition between architecture and landscape.

The project demonstrates how an attractive urban and residential environment 
can be created where biodiversity and food production becomes part of  the city. 
Thus creating value and meaning in the city.

Det byggda tillägget är en träkonstruktion som fungerar som en länk 
mellan de tätare planerade kvarteren och det nya grönområdet. Mot 
gatan är arkitekturen en solid vägg med entréer medan mötet med 
parken består av en mjukare, sekventiell övergång mellan arkitektur 
och landskap.

Projektet visar på hur en attraktiv stads- och boendemiljö kan skapas 
då biologisk mångfald och matproduktion blir en del av staden. På så 
vis skapas värde och mening i staden.
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Hur bygger man vidare på den vackraste av sjunkande städer i en tid 
av finanskriser? Förslaget undersöker det lokala landskapets potential 
som värdeskapare på ön St Elena, Venedig. 

I Stockholm finns det idag ett relativt starkt tryck på staden och stor 
efterfrågan på bostäder - samtidigt som delar av Europa skakas av 
en allt större ekonomisk oro. Som utgångspunkt för projektet var 
jag intresserad av att undersöka en annan plats än den som är allra 
närmast för att kanske lära mig mer om just den som är nära. Vad har 
det lokala landskapet och arkitekturen för potential som värdeskapare 
när vissa av städerna i vår del av världen snarast hotas av avbefolkning 
och stagnation?

När jag genom en studenttävling fick nys om ett stadsförnyelseprojekt 
på en nuvarande båtvarvstomt i Venedig blev jag nyfiken. Platsen 
bjuder på en stor komplexitet då det är en historisk stadsmiljö med 
stark identitiet och traditionellt en nära koppling till lagunlandskapet. 
Samtidigt står staden inför en rad olika utmaningar idag.  Min 
hållning i projektet har varit att utgå i från det som finns - platsens 
förutsättningar, den större kontexten och de aktiviteter som pågår 
- och förstärka de redan positiva sidorna. Att finna nya rumsliga 
lösningar genom att studera det befintliga.

MELLAN LAND OCH HAV
Lagunlandskapet befinner sig på gränsen mellan fastland och hav. I 
en stor skala är lagunen en konsekvens av vattnets väg från bergen i 
Alperna till Adriatiska havet. De flesta laguner är i förändring, antingen 
i process att torrläggas eller bli en del av havet. Venediglagunen har 
bibehållits genom mänsklig inverkan. Historiskt sett har det via 
tidvattnet funnits en balans mellan tillflödet av färskvatten med 
näring och nytt sediment från fastlandet, respektive saltvatten med 
hög syrehalt från Adriatiska havet. Idag ser det annorlunda ut då 
färre floder mynnar i lagunen, färre salta våtmarker binder marken i 
lagunen samtidigt som den relativa havsnivån stiger. Det är alltså en 
situation där landskapet får mindre nytt sediment och har svårare att 
behålla det befintliga. Det är inte bara husen i Venedig som sjunker, 
även marken eroderar.

TURISMEN SOM HOT OCH INKOMST
Under mitt andra besök i Venedig träffar jag Niccolo och får följa 
med honom ut och fiska i lagunen. Han är 25 år, bor kvar hos sina 
föräldrar och försörjer sig på det han kan beroende på säsong. Tidigare 
arbetade hans hans familj som fiskare men nu har de tillsammans 
investerat i en affär vid Marskusplatsen som säljer karnevalmasker – 
som så många andra venetianer. Jag frågar vad han tror om Venedigs 
framtid. Han svarar att det är turisterna som får staden att gå runt, 
att det är de stora kryssningsfartygen som gör att de överlever medan 
industrier i resten av landet läggs ner.
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Ön St Elena ligger i den östra delen av Venedig och gränsar till Biennalenparken och  hamnrelaterade verksamheter Projektet tar sin utgångspunkt i stadens skiss på ny bebyggelsestruktur på norra St Elena med fokus på den södra delen med en ny 
planerad park och de angränsande kvarteren. 

Platsen som ett gränsland - hur kan dessa möten av olika miljöer och praktiker synliggöras och berika varandra? Vy från befintlig bro. Byggnaden till höger är en av de fyra befintliga lagerbyggnader från 50-talet som staden har pekat ut som 
värda att bevara-
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ALPERNA ODLINGSLANDSKAP LAGUNEN ADRIATISKA HAVET

Turisterna blir allt fler samtidigt som stadens inkomster och den 
permanenta befolkningen minskar. Idag lever Venedig till största del 
av en turism som består av många besökare som reser långt för att 
spendera mycket kort tid i staden, ofta bara en dag. Man säljer en bild av 
ett forna stadsliv med dyra gondoler och turistprodukter producerade 
i Kina. Detta tillsammans utarmar lagunlandskapet, stadens ekonomi 
och turismen själv. Stadens största inkomst, turismen, bygger just på 
fascinationen över en stad på vattnet. Samtidigt är det massturismen 
som hotar den känsliga lagunen. 

GRÄNSLANDET
Staden har tagit politiskt beslut på att utveckla stadsdelen norra St 
Elena då det kommunala båtbolaget ACTV ska flytta sitt båtvarv. St 
Elena ligger strax öster om Biennalenparken och är en del av Venedig 
där det fortfarande bor många venetianer. Här går folk i skolan, sitter 
på de små osteriorna som vetter ut mot parken i söder, man hejar på 
varandra, hänger tvätt på linor och det finns en hel del båtverksamhet 
med små båtreperatörer och andra mindre industrier. Stadens 
borgmästare har tagit fram en första skiss över hur en stadsstruktur 
skulle kunna se ut med vissa bevarandevärda byggnader utpekade. I 
den södra delen av området planerar man att förlänga den publika 
parken. Jag har utifrån dessa planer tittat särskilt på området för den 
blivande parken och de angränsande kvarteren. 

För mig är St Elena på många vis som ett gränsland – mellan land 
och hav, staden och lagunen, biennalen och hamnen, de tillfälliga 
besökarna och den permanenta befolkningen, det globala och det 
lokala – men också mellan dåtid, nutid och framtid. Hur kan dessa 
möten synliggöras och berika varandra?
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På fisketur med Niccolo. Fiskedon gjordna av bambo från Lido.
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TRE LANDSKAP
Jag har identifierat tre angränsande landskapstypologier som rymmer 
olika typer av mänsklig praktik -  våtmarken, den publika parken och 
giardini segreto. Det pågår ett projekt som delvis är EU-finansierat 
där man planterar och återinplanterar salta våtmarker i lagunen. 
Dessa har minskat mycket i yta de senaste åren och projektet har visat 
sig vara lyckat då våtmarken som habitat för djur och växter både 
ökar den biologiska mångfalden och hjälper till att binda marken. 
Det minskar erosion men stoppar även upp översvämningsvågor. 
Våtmarken har sedan människan bosatte sig ute i lagunen använts för 
att skaffa föda. Fisket är en av de stora näringar förutom turismen 
som Venedig försörjer sig på.

Parco delle Rimembranze på södra delen av St Elena är en av de 
få större publika grönytor som finns i Venedig. Biennalenparken 
Giardini ligger alldeles intill och fungerar också som en publik park 
halva året då Biennalen inte pågår eller förbereds. Här finns en 
tradition av paviljonger i park och utställningar. Dessa större grönytor 
är ett fint avbrott till stadens i övrigt täta stadsstruktur och används 
både av stadens besökare och den permanenta befolkningen. Den 
tredje landskapstypologin är giardini segreti, den slutna och hemliga 
trädgården, som det finns många av i Venedig. Trädgården ramas in 
av byggda element - tak, golv eller pelare - och karaktäriseras av att de 
ofta är introverta och prunkande. Ofta är dessa trädgårdar kopplade 
till den egna bostaden eller andra semiprivata rum men den har också 
stora kvalititer som ett fantastieggande inslag i stadsbilden för den 
förbipasserande som bara anar trädgården.

MÖTEN
Projektet bygger vidare på dessa tre landskap. Jag föreslår är en 
inplanterad våtmark med fiskeodling. Det blir ett öppet rum i den 
annars täta staden som synliggör vattnets rörelse vid tidvattnets olika 
nivåer i det flacka landskapet. Att plantera in gräs- och vassväxter 
som redan trivs i miljön kräver relativt lite underhåll. På sikt kan 
våtmarken också användas för fiskeodling och skulle kunna bli ett 
litet fiskeläge. Våtmarken möter den publika parken som förlängs 
för att bli en del av ett större framtida grönstråk och binda samman 
Biennalens två områden.  De slanka och rumsskapande tallarna tas 
upp som ett rumsskapande element En del av Biennalens verksamhet 
föreslås flytta in mot parken i form av arbets- och utställningslokaler. 
En variant av den hemliga trädgården vävs in i strukturen - både 
kopplad till den privata bostaden och som semipublika gårdar i 
anslutning till parken.

De venetianska palatsen hade rum för många olika funktioner när de 
byggdes under stadens glansdagar. De var magasin för handelsvaror, 
presentationslokaler, kontor och bostad för handelsfamiljen med 
personal. På samma vis möter varje ö, som är ett kvarter, en rad olika 
situationer – kanaler, gator, ett litet campo, gator och gårdar. Med 
det i åtanke har jag introducerat ett system för platsen som med ett 
gemensamt mått möjliggör olika typer av aktiviteter. Systemet möter 
omgivningen på olika sätt och skapar en variation av rum. Mötet med 

gatan blir en definitiv vägg medan mötet med parken blir en långsam 
sekvens från byggnad till parkrum. Mot den publika gatan är det en 
skarp gräns medan övergången från inne till ute sker i sekvenser mot 
parken. Våtmarkskanalen annonserar det nya området mot staden 
och våtmarken öppnar upp mot  hamnen och den långa vyn ut mot 
lagunen. Det byggda tillägget är en träkonstruktion som genom 
sin horisontalitet förstärker våtmarkens landskap och silhuetten av 
Alpernas branta topografi. Trä som material har en lätthet jämfört 
med de tyngre omgivande tegelhusen och förslaget blir på så vis en 
brygga mellan parken och de nya kvarteren.

Venedigs attraktion är idéen om livet i en stad på vattnet. Att bygga 
vidare på den vackraste av sjunkande städer genom att nyttja det 
lokala landskapet och dess praktiker kan vara ett sätt att synliggöra 
det livet som fortfarande finns. På detta sätt kan Venedig bli en 
varaktig stad för Niccolo och de många tillfälliga besökarna. 

Fiskeodling ute i våtmarken i lagunen med  ett cason di pesca - ett hus som också fungerar som bostad. 

Schematiskt diagram över våtmarken.

Horisontalitet för att förstärka landskapet

Den  södra delen av Parco delle Rimembrantze  med vackra skulpturala tallar. Referens introvert Giardini Segreti - Privat trädgård av Tuinarchitectuur

Venetianskt palats - sektion och plan, en ö - ett kvarter. Både i hus- och kvartersskala möter det byggda många olika situationer. 
Skisser av Antonio Salvadori ur boken Architect’s Guide to Venice, Storbritannien, 1990 
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Tre landskapstypologier - Möten med omgivningen  - det byggda tillägget blir en länk mellan de nya planerade kvarteren och 
den nya grönytan.Mot den publika gatan är det en skarp gräns medan övergången från inne till ute är mjukare mot parken. 
Kanalen annonserar det nya området mot staden och våtmarken öppnar upp mot  hamnen och den långa vyn ut mot lagunen.

System med ett gemensamt mått som möjliggör flexibilitet över tid.
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LÄNGDSEKTION A-A, SKALA 1:800
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LÄNGDSEKTION B-B, SKALA 1:800
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TVÄRSEKTION C-C SKALA 1:400

TVÄRSEKTION D-D, SKALA 1:400

TVÄRSEKTION D-D, SKALA 1:400
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Referens - Flyttbara men tunga  stolar som  befolkar parken även när den är tom.

Vy från hamnen PRINCIP PARKEN, SKALA 1:80

PRINCIP FASAD, SKALA 1:80

Synlig bärande 
konstruktion i trä

Dold horisontell fönsterkarm

Lutad panel 
Träplankor 195 x 2700 mm

Fasta bänkar i trä
H 300 mm, D 600
som ger riktning i rummet

Kalkstensskivor i rader 
markerar gångsstråk

Ett samlande golv 
att ställa olika objekt på

Flyttbara men tunga stolar
som befolkar

Kalkstensgrus i två storlekar -
större där man sitter, mindre där 
man går

Vackra 
rumsskapande tallar

Trä som material har en lätthet jämfört med de tyngre omgivande tegelhusen 
och förslaget blir på så vis en brygga mellan parken och de nya kvarteren.

KalkstensgrusVy Giardini Segreti

TVÄRSEKTION D-D, SKALA 1:400
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Publik spång 2700 mm

Stolpar C-C 2700 mm+2.8

Högsta nivå översvämning 
ca + 2.3

Högvatten ca +2.0

Lågvatten ca +1.4

PRINCIPSEKTION  SPÅNG ÖVRE VÅTMARK, SKALA 1:80
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