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UPPLEV DET STORA ALVARET
Projektet handlar till stor del om hur arkitekturen ser ut och 
möter landskapet men till lika stor del vad som händer där om 
hur den påverkar och möjliggör att få ta del av detta otroliga 
landskap.

För drygt 10 år sedan kom Öland med på Unescos världsarvs 
lista över viktiga natur och kulturarv. Ett världsarv som omfattar 
en så stor yta som hela Södra Öland och faller in under kategorin 
levande kulturlandskap. Vilket betyder att det är inte bara den 
unika naturen, som utgör världsarvet utan hur människan genom 
historien har brukat naturen och tagit tillvara på de olika landska-
pstyperna på ett optimalt sätt, vilket man gör än idag. 

EXPERIENCE THE STORA ALVARET
This project is about how the architecture appears and meet the 
landscape, but its also about what’s happening there and how 
the architecture effects you and makes it possible to experience 
this great landscape.

Over ten years ago Unesco world heritage committee an-
nounced Öland as one of the worlds most impotent culture her-
itage. Its a living culture heritage that’s spreads over the whole 
southern island. The reason for being a world heritage place is 
because of how the people in generations have been using the 
special landscape in a great way.

STORA ALVARET
Stora alvaret, som jag har tittat närmare på. Är i sitt slag unikt 
i världen och bjuder på en otrolig rymd och säregen natur i det 
öppna landskapet. Med både väx och djur arter som bara finns 
att hitta just där. Marken är täck av ett tunt jordlager ovanpå en 
kalkstengrund som på vissa ställen är helt blottad. Kossor, får 
och hästar har under historien lopp betat på alvaret och det är 
tack vare dom vi har det öppna landskapet som vi kan se idag. 
(presentationsbilder)

VÄRLDSARVET
På ön var utnämningen till världsarvet ett sätt att säkerhetsställa 
ett fortsatt brukande av marken för bönderna men inte minst ett 
dragplåster att ta tillvara på för besöksnäringen. Ambitionen var 
stor att locka fler turister och besökare inte minst på grund av de 
senaste årens fallande besöksstatistik. 

Man såg det som en chans att få fler att upptäcka den mer svår-
tillgängliga delen av Öland, nämligen södra Öland. Man har un-
der årenslopp försökt att ta tillvara på och förmedla innerbörden 
av världsarvet men ännu inte lyckats.  Då världsarvet inte är be-
gränsad till en byggnad eller bara en plats är det svårt att som 
besökare greppa och veta vart man ska börja och det råder fort-
farande både förvirring och okunskap om detta stora område.

 
TURISM
Öland har länge varit ett sommarparadis. För att öka sina chanser 
att åter igen få en blommande besöksnäring så har näringslivs-
kontoret tagit ett nytt tag för att åstadkomma förändring. Men 
tanken är att stärka Öland som varumärke och man tittar även på 
sätt att förlänga den annars så korta turist säsongen och skapa 
möjlighet för arbete året runt. Man sneglar även mot grann ön 
och beundrar deras sätt att lyckats få Gotland till en starkt var-
umärke. Man vill ta tillvara på Ölands resurser som till stor del 
är den vackra naturen och den levande kulturen.  Igen är ambi-
tionen hög men för att ta sig an dessa utmaningar så behöver 
man en ny strategi!
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Plan 1:200

BESÖKSCENTER
1. Reception l Kassa
2. Besökscenter l Världsarvsinfo l       
    Butik l Referensbibliotek l Lobby
3. Kontor
4. Omklädningsrum
5. Personal

MAT
6. Restaurang matsal
7. Kassa l Bar
8. Restaurangkök
9. WC
10. Självhushåll matsal
11. Självhushåll kök

MÖTE
12. Lobby
13. Hörsal
14. Mötesrum
15. WC



INTENTION & STRATEGI
Intentionen är att skapa en arkitektonisk lösning för att förhöja upplevelsen av Stora 
Alvaret, naturen och rumsligheten. En oas för människans välbefinnande och möjlighet 
att få ta del av den säregna naturen på nära håll under årets alla årstider. En unik och 
välanpassad plats som med sitt program och sina verksamheter stärker besöksnärin-
gen och lockar fler besökare till Öland och världsarvet. 

Min strategi är att skapa en punk som fungerar som hjärtat av Världsarvet och södra 
Öland. Det blir en destination och ett besöksmål i sig men också en utgångspunkt för 
en rad aktiviteter och platser Det blir även ett landskapshotell. För ett kulturarv är inte 
något man kan ta del av endast på ett fåtal informationstavlor. Det något som måste 
upplevas!

ÖVERSIKTSPLAN
De är placerade intill en av få vägar som leder tvärs över ön, intill alvarets största sjö 
Möckelmossen som redan idag är ett etablerat besöksmål.  Här passerar både van-
dringsled och cykelled. Byggnaderna blir en knytpunkt då vandringsleden förlängs och 
sätts samman söderut. Det leds en stig till och runt Möckelmossen. 

SITUATIONSPLAN
Situationsplanen och organisationen bygger en kärna. Det här är hjärtat av världsarvet, 
vilket allt utgår ifrån.
Som likt ringar på vatten sprider sig vidare till stugorna för att så småningom möta 
andra aktiviteter på ön. Det kan även liknas vid öns många fornborgar. Där man byg-
gde ett center som öppnade upp sig innåt och var en skyddad plats innaför en rund 
stängd mur. Eketorpsborg på södra öland är ett sådant exempel. Det jag har gjort är 
att ta tillvara på den skyddade plats som finns imitten men isället för en mur och ett 
stängt yttre så har jag vänt ut och in på planen, där då utsidan istället skapar utblickar.

UTBLICKAR
Utblickarna är viktiga, att byggnaderna bara har fönster på ett håll är ett sätt att rikta 
och rama in utblickarna mot olika vyer och vädersträck. I situationsplanen kan man se, 
att stugorna är riktade på ett sådant sätt att varje stuga får en vacker vy. I ett öppet 
landskap blir förhållandet mellan byggnaderna viktiga, mellanrum och proportioner.

PLAN
Så väl framme vid din destination möter du ett BESÖKSCENTER där du som besökare 
kan ta del av kunskaper, information och som förmedlar aktiviteter rörande södra Öland 
och världsarvet. Här finns även reception och lobby och utrymmen för kontor och 
personal. Här finner man en RESTAURANG med en del för självhushåll, likt en en van-
dringsstation som blir ett naturlig stopp för vandrare på alvaret. Som en del i att stärka 
öns besöksnäring finns även möjlighet för MÖTEN,konferenser och gruppbokningar 
så som bröllop och fester. Vilken är en förutsättning för att besökscentret och hotellet 
ska kunna överleva året runt. Den fungerar även som en lokal samlingspunkt. Här finns 
också ett LANDSKAPSHOTELL med fristående stugor. Jag tror att för att verkligen 
upptäcka och uppleva det storslagna landskapet så krävs mer än att bara passera förbi. 
Man ska kunna bo över här ett par nätter eller mer för att komma in in lugnet och det 
oändliga landskapet. Det är en plats för för rekreation. En avskalad och njutningsfull 
plats att möta olika årstider och väderlekar och se landskapet skifta och fåglar och 
växter komma och gå. 

SKISSBOK
I min skissbok kan man följa mitt arbete genom projektet. Ett arbete som har bestått 
av att researcha och utefter det skapa ett passande program för platsen men också att 
gestalta den arkitektur som har vuxit fram.

SKULPTUR I LANSDSKAP
Dessa enkla huskroppar bildar tillsammans en helhet, jag har tittat en del på landart 
under projektets gång. Likt en serie skulpturer landar dom i landskapet och bildar ett 
mönster. De enkla formerna i ett enkelt landskap skapar tillsammans något större 
som de inte hade kunnat göra var och en för sig. Det blir ett möte mellan lanskap och 
arkitektur. 
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GRUND

DETALJER 1:20

Träkonstruktion 
med fasad av
järnvitrolbehandlad  
kärnfuru, som står 
på en platta på 
mark.

TAK 1:20

1. Gipsskiva
2. Plywood
3. Glespanel
4. Ångspärr
5. Isolering
6. Takstol
7. Vindskydd
8. Ventilerad luftspalt
9. Spikplatta
10. Metallrör
11. Underlagstak
12. Papp
13. Ströläkt
14. Bärläkt
15. Bottenbräda
16. Lockläkt
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VÄGG 1:20

1. Gipsskiva
2. Plywood
3. Horisontell väggregel
4. Ångspärr
5. Isolering
6. Väggstomme
7. Förstärkande metallplatta
8. Metallrör
9. Vindskydd
10. Spikläkt
11. Luftspalt
12. Bottenbräda
13. Lockläkt
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GRUND 1:20

1. Syll
2. Sylltätning
3. Brädgolv
4. Ångspärr
5. Betongplatta
6. Armering
7. Isolering
8. Fuktspärr
9. Kantsolering
10. Dränering
11. Vattensamling med
     lutning från byggnad
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