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Swedish:
En övernattning ute i naturen är för mån-
ga ett sätt att uppleva naturens långsam-
mare tempo. Visten är en typ av friluft-
sanordning som fi nns iordningställda för 
detta ändamål, huvudsakligen i avlägsna 
friluftsområden. Samtidigt är det i den 
tätortsnära naturen det mästa av friluft-
slivet utövas av den breda befolkningen.

Runt Stockholm fi nns fl era naturreservat 
vars syfte delvis är att värna möjlighten 
för friluftsliv. I detta arbete undersöks hur 
visten kan vara en typ av åtgärd avsedd 
för att underlätta och lyfta fram naturup-
plevelser för olika besökare i ett plan-
erat reservat på Lovön, strax väster om 
Stocholm.

VISTEN

Visten var från början namnet på samer-
nas tillfälliga boplatser. Idag innefattar 
betydelsen också en typ av friluftsanord-
ningar som är avsedda för tillfällig över-
nattning ute i naturen. Gemensamt är 
enkelheten. Det ska framför allt erbjuda 
en trygg reträttmöjlighet då naturen blir 
alltför obekväm. De är i regel iordning-
ställda i avlägsna friluftsområden för att 
göra dem tillgängliga för besök, men de 
förkommer också i tätortsnära friluftsom-
råden. Runt Stockholm fi nns ett fåtal, 
varav vissa är väldigt välanvända och 
populära utfl yktsmål.

Förklaringen ligger självklart i dess 
placering - att de ligger i ett naturskönt 
område. Men inte bara. Jag tror även 
att dess enkla utförande, vilket gör att 
naturen utanför gör sig kännbar, är viktig 
liksom dess sätt att understödja den 
förtätade atmosfär som kan infi nna sig 
då man spenderar en natt ute i skogen 
tillsammans i grupp.

Vad jag tror att många uppskattar med 
en övernattning i skogen är möjligheten 
att stanna upp och spendera längre 
tid på en plats, något som underlättar 
upptäckt av små skiftningar och hän-
delser i naturen som sker framförallt på 
kvällen och på morgonen. Vidare att 
kunna göra det under tillräckligt bekväma 
former och tillsammans med andra gör 
det hela till en positiv naturupplevelse. 

SYFTE

I detta projekt har jag försökt ringa in vad 
dessa kvaliteter kan bestå av och hur det 
kan medvetet vara en del i det som styr 
utformningen av ett viste. 

Med tanke på att det fi nns en grönstruk-
tur som kilar in i staden, ser jag iordn-
ingsställandet av visten som en typ av 
åtgärd som kan locka en bredd av olika 
besökare ut i naturen där de kan upp-
skatta den för vad den är. Jag tror att vis-
tena skulle kunna bli till en ingång för att 
väcka intresse för naturen i stadsbornas 
närmiljö. Jag ser även åtgärden som en 
typ av behövligt motvikt till den rådande 
tendensen inom stadsnära friluftsliv, som 
jag upplever går ut på snabba upplevels-
er anpassade efter ett hektiskt stadliv.

Platsen som jag valt för projektet är 
Lovön som ligger strax väster om Stock-
holm. Arbetet går ut på att se hur visten 
kan utformas och placeras så att de 
underlättar och förstärker upplevelsen av 
naturmiljön på Lovön.

NATUREN I FÖRSTA HAND

Samtigt som ett syfte med visten är att 
tillgängliggöra natur, fi nns en risk att de 
förstör naturupplevelsen. För tillrättalag-
gda anordningar kan störa upplevelsen i 
ett landskap där man förväntar sig en os-

törd naturupplevelse med en låg grad av 
mänsklig påverkan. Samtidigt har olika 
personer olika förväntningar, olika behov 
och naturupplevelser - något som bäddar 
för konfl ikt mellan intressen. Jag har valt 
är att hålla fast vid enkelheten och att 
göra minsta möjliga för att uppnå önskad 
effekt samt att lägga extra vikt vid hur 
vistena kan te sig i olika parters ögon.

Den arkitektoniska utmaningen blir här 
att göra ett sparsmakat program än-
damålsenligt där funktion och “mjukare” 
sensibla värden har lika stor vikt, och där 
arkitekturen till fullo svarar på sin om-
givning.
 
PROGRAMMET 

Det ska bestå av rum inomhus för sov-
plats med en vedeldad värmekälla.

Matplats kan vara intingen innomhus 
eller utomhus. Det ska fi nnas möjlighet 
att sitta skyddat utomhus vid en eldplats.

Utanför ska fi nnas dass och vedför-
råd som kan samutnyttjas med andra 
besökare i reservatet. Vatten tas med av 
besökaren. Soppor slängs i ordningställ-
da sopkärl som tömms av förvaltare.

Visten är från början namnet på samernas tillfäl-
liga boplatser. Vissa monterades ner och togs 
med när man fl yttade andra fi ck stå kvar tills 
man kom tillbaks senare på året. Bild: Klitvallens 
sameviste, Övre Vojmådalen, Dikanäs.

VISTEN I LOVÖ 
NATURRESERVAT

“Friluftsliv har stor betydelse för 
människor. Friluftsliv ger oss 
välbefi nnande och god hälsa, 
skänker oss avkoppling, lugn och 
bidrar till att förebygga stress och 
utbrändhet.”

Naturvårsverket

ABSTRACT

English:
Spending a night out in the nature is a 
way for many to experience a slower 
pace of life. Refuge cabins are a type 
of open-air facility sometimes provided 
for more far off locations, yet it is in the 
vicinity of cities and towns that the op-
portunity for getting out into the natural 
environment is mostly sought after.
     
Several nature reservs exist around 
Stockholm with the good intention of 
promoting the opportunity for outdoor 
activities. The aim of this study is to 
investigate how the provision of refuge 
cabins can be a means of facilitating och 
augmenting outdoor life experience
 in a proposed nature reserv to the west 
of Stockholm

INLEDNING



LOVÖN

Lovön är en ö i Mälaren i Ekerö kom-
mun, väster om Stockholm. Länsväg 261 
förbinder Lovön österut med Stockholm. 
De andra stora öarna i kommunen, Ek-
erö och Färingsö ligger väster om Lovön 
och kan bara nås från Stockholm via 
Lovön.

Lovön och Kärsön utgör spetsen i den 
såkallade Ekerökilen - en av Stockholms 
tio gröna kilar som sträcker sig från 
landsbygd in mot stadens centrum. Om-
rådets läge, i kombination med ett mång-
skifftande landskap med höga rekreativa 
värden, gör det till en lättåtkomlig tillgång 
både för boende i närområdet och för 
många andra invånare i Storstockholm.

På Lovön och Kärsön fi nns en hel-
hetsmiljö med ett levande odling-
slandskap med stort tidsdjup, världsarvet 
Drottningholm med slottsmiljö och
parklandskap, sparsamt exploaterade 
stränder och sammanhängande skogar. 
Lovö socken är en komplett socken där 
den gamla bystrukturen fortfarande är 
synlig. Yngre järnåldersgravfält fi nns vid 
så gott som samtliga gårdar på Lovö, 
vilket visar att socknen huvudsakligen 
bebyggdes under denna tid. Men det 
fi mn även tidigare lämningar som  sträck-
er sig tillbaks till stenåldern. Lovön har 
i stort sett undgått större exploateringar 
och är på det sättet ett landsbygdsom-
råde som inte har någon motsvarighet så 
nära Stockholms centrala delar. Skälet 
är att kronan och kyrkan har varit de 
huvudsakliga markägarna under lång tid 
och har varit restriktiva med att tillåta ny 
bebyggelse. 

Lovön har idag cirka 1 000 invånare och 
lika många arbetsplatser. De största 
arbetsplatserna,förutom hovstaten och 
turistnäringen i anslutning till Drottning-

holms slott, är Försvarets Radioanstalt, 
Lovöns vattenverk och Statens Sötvat-
tenslaboratorium.

På Lovön-Kärsön fi nns rika möjligheter 
till olika typer av friluftsliv och aktiviteter,
till exempel vandring, promenader, cykel-
turer, ridsport och golf. Delar av områ-
det har också höga naturvärden. Bland 
annat kan nämnas naturbetesmarker 
såsom Natura 2000-området Edeby 
ekhage, ädellövskogarna på Kärsön med 
en rik förekomst av jätteträd.

FÖRBIFART STOCKHOLM

I dagsläget har förberedelsearbetet för 
Förbifart Stockholm påbörjats. Motor-
vägen kommer att gå i ett tunnelsys-
tem med två separata tunnelrör under 
Lovön och kommer, då den står färdig 
om ca:10 år, förbinda  E4 mellan Häg-
gvik i norr med Kungens kurva i söder. 
Två på- och avfarter till väg 261 med 
tillhörande cirkulationsplatser kommer att 
anläggas. Under byggtiden kommer två 
tillfälliga hamnar med tillhörande trans-
portband och servicevägar att etableras 
på sydvästra och nordöstra Lovön. Det 
kommer att anläggas avluftningstorn och 
etableringsytor samt arbetstunnlar upp till 
markytan från tunnelrören på två platser 
på Lovön. 

SL planerar en stombusslinje som under 
hela dygnet ska trafi kera förbifarten från 
Skärholmens tunnelbanestation i söder 
till Helenelunds station och Kista tunnel-
banestation i norr. Med hållplats på Lovö 
och vid Johannelunds tunnelbanestation 
anknyter den till övrig kollektivtrafi k längs 
förbifarten. Därmed kommer Ekerö kom-
mun att bli lättare att nå med både bil 
och kollektivtrafi k från Stockholms norra 
och södra delar.

Lovö

10 000 m

Karta över Lovön med Stockholm

BAKGRUND



Karta 1 visar anordningar för friluftsliv och 
besökare. Karta 2 visar skötselområden.
Källa: Lovö naturreservat, Ekerö kommun. Remis 
2013-06-03. Länsstyrelsen Stockholm.

LOVÖN OCH KÄRSÖN 
- ETT NYTT NATURESERVAT

Med den nya kopplingen följer nya ex-
ploateringsmöjligheter på  mälaröarna. 
Ett vilkor från regeringens sida för att 
godkänna förbifarten var att Lövön skyd-
das pga. öns speciella karaktär av värde-
full tätortsnära natur- och kulturmiljö. 
Därför har Länsstyrelsen beslutat under 
våren 2014 att bilda ett naturreservat av 
Lovön, Kärsön och Fågelön. 

Förutom att skydda området mot fram-
tida exploatering syftar naturreservatet till 
att bevara och utveckla naturvärden, fri-
luftsvärden och kulturmiljövärden. Till ex-
empel kommer jordbruket med åkerbruk 
och betesdrift även i framtiden att vara 
avgörande för att behålla landskapets 
kvaliteter. Vissa delar av skogsmarken 
undantas från skogsbruk för att enbart 
skötas genom naturvårdande insatser, 
medan skogsbruk tillåts i andra delar. 
Man har strävat efter att få en balans 
mellan skydd och möjligheten till en 
varsam utveckling av området på ett 
sätt som inte skadar värdena. I beslutet 
framgår även vikten av att reservatet 
förvaltas på ett sådant sätt att det är at-
traktivt och lätt att nå för besökare. 

Lovön är redan ett populärt område för 
friluftsliv som i framtiden kommer att bli 
lättare att nå. Därför kan Länsstyrelsen 
göra undantag och tillåta byggnader eller 
anläggning i reservatet om det bla. anses 
behövas för friluftslivet, reservatets 
skötsel eller enklare besöksnäringsverk-
samhet. Sådan nyexploateringar ska då 
anpassas till områdets karaktär och den 
aktuella platsens förutsättningar.

PLANERADE ÅTGÄRDER 

Reservatets omfattande storlek innebär 
behov av tydlig information och vägledn-

ing för besökare på fl era platser till och 
inom området. Ett antal huvudentréer, 
övriga entrépunkter och informations-
platser ska ställas i ordning. Dessa ska 
fungera som bra utgångspunkter för olika 
aktiviteter, vara kollektivtrafi kförsörjda 
eller ha goda parkeringsmöjligheter, 
ändamålsenlig information och i vissa 
fall även service som sittplatser, toaletter 
och sopkärl.

Idag fi nns Fornstigen (blå spåret) som 
Lovö hembygdsförening har anlagt och 
ansvarar för. Fornstigen går runt hela 
Lovön och har målpunkter och informa-
tion om Lovöns kulturhistoria. Detta spår 
ska rustas upp och delvis få en justerad 
dragning då det krockar med en av 
anläggningsplatserna för Förbifart Sto-
cholm. 
 
Ett förslag på en annan åtgärd är att an-
lägga en ny vandringsled på ca två och 
en halv mil, kallad Lovön-runt, som ska 
följa strandlinjen på Lovöns västra, norra 
och östra sida. Denna vandringsled ska 
knyta samman och följa till största delen 
redan befi ntliga stigar och mindre vägar. 
Leden berörs av de tillfälliga hamnarna 
m.m. som ska anläggas för Förbifart 
Stockholm. Därför kan leden troligen inte 
anläggas i sin helhet förrän dessa ar-
beten avslutats. 

Detta projekt tar sin avstamp i de planer 
och kartläggningar som redan har gjorts 
och kan ses som ett tänkbart komple-
ment.

BAKGRUND
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TRE VISTEN
För att se hur olika förutsättningar kan 
ge olika svar har jag valt att göra tre olika 
visten som placerats på tre olika platser. 
Vistena är tänkta för tre olika målgrupper 
med olika storlek. De anpassar sig till sin 
omgivning och till sin målgrupp på olika 
sätt.

Vid val av placering låg de avgörande 
faktorerna utanför den omedelbara om-
givningen runt varje plats. Det som hade 
betydelse var frågor om tillgänglighet, 
närliggande faciliteter, nåbarhet till an-
dra lämpliga målpunkter bla. På själva 
platserna har terrängens förutsättningar 
vägts in, naturens känslightet för slitage 
och eventuell störning för andra parter.



Utformningen av schemat (till höger) har 
varit min huvudakliga metod för att inleda 
min arbetsprocess. Här har jag lyft fram 
de vesäntliga aspekterna för varje situ-
ation så att det med få ord och diagram 
går att beskriva. Det har varit ett sätt att 
tydliggöra varje situations särart vilket 
varit en hjälp för att fastställa en rikt-
ning för processens gång. Underlag har 
hämtats från läsning, intervjuer och stud-
iebesök parat med egna erfarenheter.

Schemat ska ses som en sammanfatt-
ning av de viktigaste aspekter som jag 
har förhållit mig till och inte en linjär 
arbetsprocess. Under arbetets gång har 
jag växlat fokus mellan aspekter, ifrå-
gasatt, omvärderat och omformulerat 
dem allt efter som att kunskaper och 
erfarenheter byggts på. 

Parallellt har jag skissat på idéer för de 
olika vistena. Skissandet har varit ett ef-
fektivt sätt att pröva ibland vaga idéer för 
att tydligöra dem. Växelverkan mellan de 
två aktiviteterna har hjälpt mig att se kla-
rare och konkretisera idéer, mitt förhålln-
ingsätt och så småningom min lösning.

MÅLGRUPP

Storlekarna på vistena grundar sig i vad 
jag har uppfattat som vanliga gruppstor-
lekar av friluftslivsutövare. Jag har sett 
att storlekarna sammanfaller i många fall 
med vissa typer av besökare, vilket har 
gjort att jag har valt att se varje storlek 
som en egen specifi k målgrupp med i 
viss mån egna behov och syften med sitt 
besök. 

NATURTYP

Med naturtyp menas den huvudsakliga 
kvalitén på en plats vilken skulle vara 
värd att stanna kvar för att uppleva. 

RIKTNING 

Denna aspekt, som jag i schemat kallar 
Riktning, har jag har försökt illustrera ett 
tänkbart sätt målgruppen kan förväntas  
agera i förhållande till omgivningen under 
sin vistelse. 

ANGREPPSSÄTT

Angreppsätt handlar om på vilket sätt na-
turen skall samspela med det jag lägger 
till - Vad som kan göras så att platsens 
kvaliteter lyfts fram med tanke på mål-
gruppens tänkta syften och behov.

Övergång mellan trygghet 
och spänning

Förena trygghet med det 
storslagna

 Utåtriktad  Inåtriktad Spridd

Uppmärksamma genom att 
folkusera

 Öppet  Omslutande Lummig

 ≤ 4 personer  ≤ 12 personer  ≤ 30 personer

VASSRUGGENPLATS OCH
ASPEKTER

MÅLGRUPP

NATURTYP

RIKTING

ANGREPPSÄTT

KLIPPAN TALLBACKEN

METOD OCH PROCESS



Ny planerad led 
“Lovön runt”

Mot Lambarudd

Mot Norrbyskogen

20 till 30 m höga alar, askar och 
aspar övergår över till vassområde 
med stora liggande pilträd

Dalgång som mynnar ut i en sank vik

I skuggan av branten finns mörka 
resliga granar som bildar en skarp 
kontrast mot ljuset och den skira 
grönskan bland lövträden

Varierad växtlighet på 
berget och glimtar av 
Mälaren

Befintlig ridväg 
uppför berget

Dyvik ligger på norra Lovön och är den 
mest avlägsna av de tre valda platserna. 
Avståndet till platsen har gjort att jag 
bedömt den kan vara lämplig för en mo-
bil mindre grupp. Jag har utgått ifrån att 
de har tagit sig så här pass långt just för 
att känna kontrasten till stan.

Platsen ligger i slutet av en dalgång som 
mynnar ut i en vik. Området är delvis 
sankt och svårframkommligt pga. tät-
vuxen sly och vass. Här och var ser man 
vattnet och en lövträdsklädd holme kal-
lad Ormholmen men vägen dit är svår-
framkomlig. Längre innåt land där det är 
torrare, växer al, hägg och ask. En bit 
längre in i skogen fi nns klippor varifrån 
man kan blicka ut över viken. 

Genom området löper en äldre stig-
sträckning mellan torpen Dyviken och 
Ängstorp. Förslag fi nns att rusta upp sti-
gen och låda den ingå i en ca. 2 mil lång 
vandringsled som ska leda runt Lovöns 
strandlinje.

VASSRUGGEN - PLATS



Liten, mobil målgrupp får en 
diversifi erad naturupplevelse 
genom ett utspritt program 
som leder och uppmärksammar 
besökaren på olika naturtyper.

Vistet bygger på idén att man inom ett 
litet område kan uppleva stora skillnader 
och omväxling i naturen och är därför 
utspritt i olika växtlighetszoner inom om-
rådet. Rörelsen mellan programdelarna 
blir en del av upplevelsen av att vistet 
fl yter samman med sin omgivning. 

Sovplatsen är placerad på höga styl-
tor vid en klippavsatts en bit inåt land. 
Vägen fram, bestående av en träspång, 
passerar nästan under byggnaden, men 
för att komma till entrén måste man ta 
en omväg uppför slänten för att nå byg-
gnaden från klippavsatsen på baksidan. 
Därifrån går man upp för en smal stål-
landgång och hamnar på en liten plat-
tform där man kan blicka ut och där 
dörren fi nns.

Utrymmet är minimalt och är avsett  för 
att sova, men man skall även kunna sitta 

här vid dåligt väder vilket sker på sovbrit-
sarna. I sitthöjd fi nns ett stort fönster i 
sitthöjd varifrån man ser ut i lövkronorna 
runtomkring och över viken då det är fritt 
från löv. Vid varje sängplats fi nns små 
luckor i huvudändan som kan öppnas för 
att se ut. 

Konstruktionen består av fyra stolpar 
som stadgas upp av invändiga krysstag. 
Väggarna består av grova plank som är 
täckta av en tunnare panel på utsidan 
och monteras ihop på plats. En kamin 
hjälper till att hålla värmen då det är kal-

VASSRUGGEN - VISTE 1

lare på vår och höst. 
Utöver sovplatsen ingår två olika 
sittplatser, där man kan äta vid olika 
tidpunkter på dagen. En ute i vassen för 
eftermiddag och kvällssol och en uppe 
i en glänta på berget i direkt anslutning 
till sovplatsen för morgonsol. Toalett är 
placerad några hundra meter längre bort 
(utanför planen) vid en planerad entré 
punkt till reservatet. Här fi nns parkering, 
vedförråd, sophämtning och en naturlig 
källa där man kan hämta drickbart vat-
ten.



Sektion AA 1:500

0 40 

Plan 1:500

A

A

VASSRUGGEN - VISTE 1
SITUATIONSSEKTION OCH SITUATIONSPLAN (Förminskade till 1:800)URVAL FRÅN SKISSPROCESS



Matplats vid eld på berget 
Utblick mot vattnet 
Frukost i morgonsol

Smal landgång upp till kojan

Utblick mot sjön 
genom grenverket

B

B

Här kan man blicka 
ut innan man går in. 
Galler för att skrapa 
fötter och se ner.

Sovbänkar med plats för liggunderlag
Liten glugg i varje huvudända

Plan 1:50

  Sektion BB 1:50

Sydväst Sydöst

NordvästNordöst

VASSRUGGEN - VISTE 1
PLAN (Förminskad till 1:100)SEKTION OCH FASADER (Förminskade till 1:200)



Topp 42 m ö.h.

Mot Lunda 

Den nya leden knyter samman toppen 
med badplatsen och attraktiva 
solplatser på berget

Vistet placeras på andra 
sidan krönet en bit bort 
från leden

Badplats

Ny led “Lovön runt”

Befintlig led“Fornstigen”
På västra Lovön ligger en hög klippa 
med vidsträckt utsikt över Mälaren och 
Färingsö. Idag är det en plats med få 
besökare. Den planerade vandringsleden 
kan komma att passera denna plats. 
Alldeles i närheten passerar den befi nt-
liga fornstigen. Platsens närhet till bla.
lederna och andra aktivitetsmöjligheter 
i anslutning till vattnet gör att den kan 
fungera för en större aktivitetsinriktad 
grupp på 10-12 personer.

KLIPPAN - PLATS



Vistet är utgångspunkt för aktiv-
iteter i naturen på dagtid. Utsik-
ten gör platsen till en målpunkt 
för besök. Det stora värdet med 
vistet är att en storslagen plats 
tillgänggörs under dygnets sena 
timmar. 

Vistet är placerat något gömd ett stycke 
ifrån toppen och den tänkta leden “Lovön 
runt” så att inte olika besökare inte störs 
av varandra. 

Då man närmar sig kommer man direkt 
fram till entrén och en södervänd uteplats 
som får lä från en klipphäll. Byggnaden 
är placerad på en jämn avsatts och står 
på justerbara fötter direkt på berget.. 
Fötterna gör att vatten från berget rinner 
under huset utan att påverka det. Huset 
är en träkonstruktion som platsbyggs. 
Den är klädd i bandplåt både på tak och 
väggar som ger ett tåligt väder skydd. 
Byggnaden är isolerad så vinter besök 
blir möjligt. En farstu bidrar till att hålla 
värmen inomhus då det är kallt.

Invändigt har två vyer valts ut som har 
fått ge placeringen av två rumsligheter. 
Den ena pekar rakt västerut mot vattnet 
och horisonten och den andra ut mot 
en brant åt nordväst där höjden är extra 
kännbar. Vid sov tid kan gruppen delats 
upp i två delar i de två delarna. Rummen 
går att öppna sinsemellan med en bred 
skjutdörr. Umgängesyta är tänkt i den 
större delen, liksom köksdelen som en-
dast består av en vedspis och en ho för 
medhavd vatten. Här får det plats med 
ett bord där man kan sitta vid fönstret. 
Byggnaden är liten därför att vistelsen 
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på platsen till stor del är tänkt att ske 
utomhus. 

Då det mörknar eller vid dåligt väder 
kan det öppna landskapet övergå till att 
uppfattas som väldigt utsatt. Vistet är då 
en trygg reträttmöjlighet, utan att det helt 
stänger ute naturen. Den tunna gränsen 
mellan skyddet och naturen förstärks 
med stora fönster mot utsikten, som 
även går att se från sovplatserna. 



Mot toppen av berget
Avstånd ca: 50 m

Utkiksplats
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Stig mot toppen av berget, 
eldlplats och vandringsled 
ca: 50 m

Stig mot utkiksplats 
ca: 15 m

Utblick mot vattnet 
och utkiksplats

Utblick mot vattnet 
och ravin

 Plan 1:50
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 Sektion BB 1:50
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Öst
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Befintlig led ”Fornstigen”

Mot Hogsta och Norrby

Mot Norrby och 
Lovö kyrka

Mot Barkaby

Mot Rörby

Område med karaktärsfulla 
höga tallar.

Loberget ligger mitt på Lovön längs med 
en skogsväg. Platsen är vald i söderslutt-
ningen där det står glest växande, höga 
tallar. Dess nära läge i förhållande till 
vägnät, stigar och andra målpunkter gör 
den till en lämplig utgångspunkt för korta 
utfl ykter. Den tänkta målgruppen är en 
skolklass på 30 personer med barn i 10-
års åldern och några vuxna. 

TALLBACKEN - PLATS



Den positiva naturupplevelsen 
bottnar i den social gemenskap-
en. Vistet är utformat så att det 
fi nns en spänning mellan det 
“trygga” och det “okända”.

Gemenskapen och “tryggheten” har setts 
som betydelsefull för att erfarenheten av 
att övernatta i vistet ska bli till en positiv 
upplevelse. Detta återspeglas tydligt i 
utformningen. Samtidigt fi nns i utformnin-
gen känsla av den “okända” naturen 
fi nns alldeles inpå. 

Detta gör att övernattningen blir till en 
spännande utmaning man kan bemästra. 

Vistet består av en central yta i form av 
terrasserade sittplatser runt en eldplats 
där man kan tillaga mat. Det omsluts av 
fem sovrum med 6 sängplatser i vard-
era som bildar en halvsluten hästsko-
form. Sovplatserna är uppdelade för att 
besökarna ska kunna dra sig tillbaka i 
mindre grupper. 

Vistet öppnar sig åt solen, de höga tal-
larna och mot skogsvägen. Det sluter sig 

mot den tätare skogen uppför slänten - 
men inte helt. Små passager vid entrén 
till varje sovrum leder ut i skogen vilket 
gör den påmind och lätt att nå.

I bakre ändan fi nns ett större mellanrum 
för att fl era ska kunna samlas under tak 
och förbereda mat. Här står en ho för 
medhavt vatten. Härifrån har man både 
överblick över umgänges platsen och 
upp mot skogen.
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Närmast husen fi nns utskjutande tak 
och träterrasser som underlättar utevis-
telse vid dåligt väder. Stora stängbara 
fönster vetter från varje sovstuga in mot 
gemenskapen och eldstaden så att de 
boende själva kan bestämma hur mycket 
de vill vara avskilda eller se vad som 
pågår utanför.

Vistet är byggt i trä och sovdelarna kan 
till stor del prefabriceras på annan plats. 



Busstrafik inom 
10 min gångväg

Plan 1:500

0 40 m
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Eldplats

Utekök under tak

Sittplatser

6 sovplatser i 
vardera stuga

Regntunnor samlar 
vatten från varje tak

 Plan 1:50

B

B

Baksida Sida

Front Sida

 Sektion BB 1:50
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