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Frågeställning

Naturen & Platsen
Hur kan man med arkitekturens hjälp förhöja upplevelsen, framhäva värdet och ta 
tillvara på Alvaret på ett bättre sätt?
Hur kan man få fler människor att upptäcka och ta del av Alvarets storslagna natur?

Rumslighet & Materialitet
Hur skulle rumslighet, detalj, material och atmosfär vara och se ut med tanke på 
platsens förutsättningar? 
Hur kan man skapa en unik, specifik och attraktiv plats på Stora Alvaret?

Människan & Själen
Vilka värden behöver vi människor för att skapa kreativitet, lugn och livskvalitet?
Vad gör man på en sådan plats med dessa förutsättningar och hur skulle ett program 
se ut?
Vilka kommer använda platsen?

Verkligheten & Alvaret
Är det realistiskt möjligt att skapa denna plats på Alvaret? 
Är det ekonomiskt gynnsamt?
Vem skulle driva stället?
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Mål

Skapa en arkitektonisk lösning för att förhöja upplevelsen av Stora Alvaret, dess natur 
och rumslighet. En oas mitt på Stora Alvaret för människans välbefinnande. En möjli-
ghet att få ta del av den unika naturen på nära håll. Skapa en kombination av program för 
att göra det ekonomiskt möjligt. Bearbeta presentationsmaterial, ritning och illustration 
med känsla och atmosfär för att med inlevelse kunna förmedla projektets karaktär. 5

Syfte

Naturen & Platsen
Jag kommer att genom olika arkitektoniska verktyg och värden undersöka kombina-
tionen av naturen och arkitekturen. Med en fördjupning av platsens närvaro. Att finna 
en möjlighet att vistas och bo mitt ute i ett mycket speciellt landskap. Att synliggöra na-
turen och skapa ett nytt sätt att uppleva den. Skapa en attraktiv plats för människan och 
förhöja värdet av landskapet. Skapa ett ställe där man kan känna och uppleva naturen, 
året runt i alla dess faser. Vind och vatten, ljud och dofter, sol och växtlighet, värme och 
kyla, ljuset och mörkret, stjärnklar himmel och stormvind, soluppgång och solnedgång, 
Ölands fåken på vintern och knaster torrt gräs på sommaren, piskande regn och vacker 
dagg, små kryp och orkidéer, den första snön och vårens första knoppar. 

Rumslighet & Materialitet
Att ta in Alvarets stora plats ner till en detaljnivå med hög taktilitet. Att designa byg-
gnader och rumsligheter med atmosfär som förhöjer och samspelar med naturen på 
Alvaret. Att jobba med material som hör samman och förstärker varandra. Ta tillvara på 
och definiera en färgskala. Arbeta med rumsligheter. Små och stora rum, utomhus och 
inomhus. Uterum och kopplingar mellan byggnader och naturen. Arkitektur med sud-
diga gränser som skapar ett spännande möte med den vildvuxna naturen. Vad är ute 
vad är inne, vart går gränsen och hur ter sig mellanrummen? Att bearbeta men samtidigt 
behålla karaktären i landskapet.

Människan & Själen
En byggd miljö med plats för kropp och själ i mötet med naturen, sinnligt och med 
mycket känsla, där ingen lämnas oberörd. Det mänskliga behovet av att stressa ner 
och vara i naturen. Skapa en plats där andra värden får betydelse. Grundläggande be-
hov, människan och naturen. En plats för att samla kraft, inspiration, lära sig nya saker, 
glädjas, uppleva, möten, bearbeta, vara i nuet, njuta av livet, betrakta, skapa, ta avsked, 
samtala, återhämtas, öka kreativitet, tystnad, förälskelse, finna balans och harmoni. Att 
undersöka vilken typ av program som passar denna plats, arkitektur och dessa värden. 3



Stora Alvaret

Osannolik natur i oändlig rumslighet
Människans litenhet kontra Alvarets storhet
Här och nu 
Tidlöst och oändligt
En oas av poesi
Hettans savann 
Dofternas provense 
Stark plats 
Stor närvaro
Vädrets makter och växternas kraft
Det sköra blir starkt, det vackra oslagbart 6

Program 

En plats med flera möjligheter. Programmet kommer att bearbetas under arbetets gång. 
Fokus kommer att ligga på kropp och själ, natur och atmosfär. Det kommer att finnas 
stora rum för flera och små rum för färre, både inomhus och utomhus. Möjlighet till 
övernattning. En unik plats som skapar förutsättningar för en unik upplevelse.

1-5 stora rum för flera
1-5 mindre rum för färre
10-20 sovplatser/ ateljéer/ små rum 
Kök
Wc/Badrum
Uterum, en del under tak
Stigar och kopplingar mellan rum 8

Plats

Stora Alvaret är ett 260 km2 stort område alvarmark på södra Öland. Det som till en 
börjar verkar vara ett enformigt landskap bjuder på en botanisk och geologisk mångfald. 
Med årstidernas och vädrets växlingar, ljuset och den tillsyns oändliga horisonten är det 
inte konstigt att den här platsen har inspirerat många konstnärer och författare genom 
tiderna. 
  Alvarmark är en landskapstyp med kalkstensgrund där ett tunt lager växtlighet täcker 
ytan. Den utmärks av en karakteristisk flora och fauna och lämpar sig inte för åkerbruk. 
Alvars landskapet kan över tid förändras på grund av naturens och människans påver-
kan. Lämnar man alvarmark ifred utan mänsklig påverkan skulle den så småningom växa 
igen och bli till skog. Stora Alvaret har sedan medeltiden bevarat sin karaktär tack vare 
betande kossor, hästar och får.
  Sedan år 2000 finns Södra Ölands odlings landskap med på Unescos världsarvslista 
för viktiga kulturarv. Stora Alvaret är unik i sitt slag och återfinns inte någon annanstans 
i världen med sin storlek. Idag är 40 % av ytan skyddad som naturreservat för att säkra 
områdets naturvärden.
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Arbetssätt

Projektet kommer i stora drag vara uppbygg i fyra delar.

Analys
Samla och utvärdera material, platsanalys, kontext, definiera program, användare, 
organisation och material.

Koncept 
Utifrån analysen hitta ett koncept eller en strategi, skapa begränsningar och tydliga mål 
som leder projektet framåt, hitta nyckelord, skapa mood boards, ta inspiration av na-
turen, skissa, tid för att experimentera, fokus på ett par saker åt gången istället för allt 
på en gång, skapa ett passande formspråk, testa i modell, utveckla skissen, designa 
rummen. Dokumentation av processen sker i skissboken kontinuerligt.

Design
Konkretisera projektet genom detaljer och material, byggnadsteknik och konstruktion, 
atmosfär och känsla. 

Presentation
Produktion och bearbetning av material och presentation. En hög detaljnivå som visar 
atmosfär och känsla, vilket ger en inlevelse till projektet och dess karaktär. En serie rit-
ningar i lämplig skala, modeller, diagram och väl valda illustrationsbilder och grafisk profil 
kommer att berätta projektet. Utvalda delar bearbetas extra noga. 9

Tidsplan

v.02 Analys - Samla och utvärdera material
v.03 Analys - Platsanalys
v.04 Analys - Program, koncept, plats
v.05 Koncept - Program, koncept, plats, studiebesök
v.06 Koncept - Skiss
v.07 Koncept - Skiss
v.08 Design - Förslag
v.09 Presentation – Bearbeta material

v.10  Presentation – Delkritik

v.11 Design  - Bearbetning
v.12 Design  - Bearbetning
v.13 Design  - Bearbetning
v.14 Design  - Bearbetning
v.15 Design  - Sammanställning
v.16 Presentation – Bearbeta material
v.17 Presentation – Bearbeta material

v.18 Presentation - Slutkritik

v.19 Presentation – Förfina och bearbeta material
v.20 Presentation – Förfina och bearbeta material

v.21 Presentation – Examen 10

Källor

Länsstyrelsen Kalmar - http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/om-lansstyrelsen/om-
lanet/besoksmal/natur/Pages/Stora_alvaret.aspx

Naturvårdsverket - http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Friluftsliv/Skyddade-om-
raden/Varldsarv/Sodra-Olands-odlingslandskap/

Riksantikvarieämbetet - http://www.raa.se/upplev-kulturarvet/varldsarv/sodra-olands-
odlingslandskap/ 11


