naturligtvis!
Naturupplevelser för
kunskap och känsla

Sammanfattning
om projektet
Det här projektet handlar om
vandringsleder som tillsammans
med nyckelprojekt kan locka och
inspirera människor att vistas mer
i naturen. Anledningen är att öka
kunskapen om vår natur och miljö.
Allt färre vistas i naturen vilket i sin
tur gör att kunskapen minskar och
ambitionen är därför att öka värdet
av naturen med hjälp av konceptet
- “ett utsträckt Naturum”. Genom
projektet kan även närturismen,
kopplingen mellan stad och land
samt folkhälsan förbättras.
Projektet argumenterar för en
bättre koppling mellan målpunkter
i kommunen, både till fots och
med cykel. Fokus i projektet är
områdena strax norr och söder
om Skara tätort eftersom det
saknas viktiga kopplingar där
och områdena till viss del känns
bortglömda. En viktig aspekt är att
förenkla kontakten mellan stad,
landsbygd och natur. Därför är det
viktigt att det finns aktiviteter som
är geografiskt nära och känns enkla
att ta sig till.

De nyckelprojekt som föreslås
längs vandringslederna är mindre
strukturer som siktar mot att öka
kunskapen om naturen genom
att uppleva naturen med flera
sinnen för att på så sätt få en
närmare relation till den. Dessa
kan vara specifika målpunkter som
får människor att vilja vandra en
viss slinga eller ett positivt inslag
för mer rutinerade vandrare.
Nyckelprojekten är, med dess fokus
på de fem sinnena, ett sätt att
interagera med naturen på ett aktivt
sätt.
I dagens samhälle, med de
klimatförändringar vi står inför, är
det viktigt att sprida kunskapen om
den natur vi har och hur viktig den
är för människan. Genom att stärka
Skaras natur och kulturlandskap
kan det bli något att känna stolthet
över samt en identitetsskapare för
kommunen.

Vision 2030

orienterare, 75 ÅR

SMÅBARNSFAMILJ

BARN, 5 ÅR

KONSTNÄR, 32 år

“Jag har varit engagerad i
orienteringsklubben i 47 år. Något jag
saknat efter en runda i skogen är ett
bastubad och ett svalkande dopp. För
några år sedan bestämde vi oss för att
bygga en bastu och vi har inte ångrat
oss. Finns det något mer rofyllt än att
sitta i värmen och se Flian flyta förbi?”

“Äntligen finns det något vi kan hitta
på med barnen när vädret är dåligt!
Att ta tåget till Tveta station och ge
barnen en förståelse för jordbruk känns
viktigt för oss. Förra året var vi med och
planterade morötter och på hösten var
vi på skördefesten. Barnen var stolta
över att de kunde äta något som de
odlat själva.”

“Kunskapens värld är jättekul! Jag
fick prova på att sitta i de stora
skogsmegafonerna och lyssna på
skogen. Att klättra var också kul. I
våras fick vi fylla info-boxen med saker
vi hittat i skogen. Jag fick lära mig att
ett träd kan bli jättegammalt. Över
hundra år!“

“Vi har många duktiga konstnärer här
i kommunen och vackra naturområden.
Att hitta en plattform för oss konstnärer
har varit viktigt och att få kombinera
kreativt skapande med naturen är
riktigt spännande. Jag hoppas att det
projektetet med Naturkonst kan stärka
individens band till naturen och förstå
vår samhörighet med den.“
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1.

introduktion
- kursinformation
- SWOT, utvecklingsmål & strategier
- människan & naturen

kursinformation
projektuppgiften & projektgruppen

hållbar utveckling i lokalsamhället
Kursen “Planering och gestaltning
för hållbar utveckling i
lokalsamhället” ges vid Chalmers
Tekniska Högskolas masterprogram
vid institutionen för Arkitektur. Varje
år arbetar studenterna med en liten
eller medelstor kommun i Västra
Götaland, i år Skara kommun.

Temat för årets kurs är kopplingen
mellan stad och landsbygd. Under
kursen har vi haft nära kontakt
med olika aktörer i Skara, främst
stadsbyggnadskontoret. Intervjuer
och besök på plats har varit viktiga
utgångspunkter vid utformningen av
vårt projekt.

Projektgruppen
Vi som arbetat tillsammans i
projektet kommer från olika
akademisk bakgrund. Emma,
Alice och Matilda har läst sin
kandidatutbildning i arkitektur vid
Chalmers Tekniska Högskola medan
Fredrika har läst fysisk planering vid
Blekinge Tekniska Högskola.
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Vår varierande bakgrund ger
projektet en ytterligare dimension då
vi hela tiden har kunnat växla mellan
olika skalor i våra diskussioner och
skisser.

SWOT, utvecklingsmål & Strategier

tidigare analysmaterial från kursen

STYRKOR

SVAGHETER

- Rika naturresurser

- Svag kontakt mellan stad och
landsbygd både mentalt och
fysiskt

att bygga vidare på

- Rikt kulturarv och ett unikt
historiskt landskap
- Geografisk närhet mellan stad
och landsbygd
- En mångfald av grönområden
och vattenmiljöer

att förbättra

- Litet intresse för lokalt
producerade matvaror

utgångspunkt
Arbetet med detta
fördjupningsprojekt följer på en
sex veckors lång analysperiod
där den lokala situationen i
Skara kommun undersökts samt
trender och utmaningar för Skaras
utveckling identifierats. Analysen
landade i en för klassen gemensam

SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities, threats), 12 lokala
utvecklingsmål samt strategier för
att nå målen. Här presenteras det
material som är av relevans och som
fungerar som utgångspunkter för
vårt projekt.

lokala utvecklingsmål

Strategier

1. Skara har en stark turismindustri
som bygger på kultur-, mat- och
naturupplevelser

- Stärk Skaras identitet som en
kommun med starka landsbygdsoch stadskvaliteter

- Fysisk och social segregation
- En otydlig identitet

- Många turistattraktioner

MÖJLIGHETER

HOT

5. Skara är gång- och cykelvänligt
med bra kollektivtrafik och
marginellt bilberoende

- Förbättra kopplingen mellan stad
och land både visuellt, fysiskt och
mentalt

- Ökad upplevelsebaserad
turism

- Den dominerande urbana
normen som bortser från
landsbygdens kvaliteter och
behov

7. Skara stöttar lokala lantbrukare
och har en god koppling mellan stad
och landsbygd

- Samla folk och stödj kulturella
aktiviteter på landsbygden

- Osäkerhet kring
matförsörjning,
importberoende

8. Skara är en attraktiv plats att
leva på med en stark känsla av
gemenskap där alla människor
oavsett ålder och bakgrund är
välkomna

att utnyttja

- Nätverksstaden Skaraborg
- En ny “grön våg” där miljön
får större fokus

att övervinna

- Instabil global ekonomi

- Utveckla turismen
- Öka kunskapen kring jordbruk
- Skapa en mer cykel- och
gångvänlig kommun
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Människan & naturen

människans behov av naturen
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Allemansrätten

Allt färre vistas i naturen

Mindre kunskap om natur

“Du använder dig av allemansrätten
när du går en promenad, paddlar
kajak eller sitter på en sten och
tänker. Allemansrätten är en unik
möjlighet för alla att röra sig fritt i
naturen. Men vi behöver också ta
ansvar för natur och djurliv och visa
hänsyn mot markägare och andra
besökare. Alltså inte störa – inte
förstöra” (Naturvårdsverket, 2015a).

Enligt undersökningar från SLU har
intresset för naturen minskat med
tio procent de senaste 30 åren. Vi
plockar mindre svamp och bär och
allt färre svenskar vandrar längre
sträckor med övernattning i stuga
eller tält. En anledning kan vara att
det blir allt vanligare att svenskar
är mer än tre generationer bort
från kontakten med landsbygden
(Ericsson, Dahl & Sandström, 2009).

Under sommaren 2014 gjorde
Kolmårdens djurpark tillsammans
med Novus en undersökning om
människors kunskap om djur och
natur. Det var då tydligt att så väl
kunskapen om som intresset för djur
och natur är högre bland de äldre
åldersgrupperna jämfört med de
yngre. Undersökningen visar också
att yngre åldersgrupper rör sig mer
sällan ute i naturen jämfört med
äldre. Om kunskapen om den natur
vi alla är del av minskar så riskerar
viktig kunskap att gå förlorad
(Kolmården, 2014).

Kunskap genom upplevelse

Närturism

KopplingEN stad & land

Kunskapen måste börja i det
konkreta och handfasta. Det sker
genom att öka förtrogenheten med
årstidernas växlingar, processer och
fenomen i det urbana landskapet,
skogslandskapet, odlingslandskapet
och vattenlandskapet. Genom att
blanda utbildning och underhållning
i ett upplevelsebaserat lärande
blir relationen till kunskapen
djupare. Upplevelsen blir dessutom
bättre ju personligare den är.
Gårdagens vardagsliv i det fria
blir nu framtidens upplevelserum
(Szczepanski, 2011).

Dagens turism är inte hållbar. Långa
resor med flyg bidrar till stora
koldioxidutsläpp. Exempelvis bidrar
en flygresa till Thailand med nästan
200 gånger så mycket utsläpp som
att ta tåget inom Sverige (KTH, 2014).

Naturturism gynnar både tätorten
och landsbygden. Genom att
fler besöker landsbygden finns
underlag för lokala initiativ
och nya arbetsmöjligheter
såsom gårdsbutiker och
övernattningsmöjligheter. Eftersom
alla som bor i stadsmiljö inte
har natur i sin direkta närhet är
kopplingen mellan stad och land
viktig, kanske framför allt hur dessa
kopplingar ser ut och hur enkla de
är att använda (Zettersten, 2007).

Genom att istället turista där vi
bor och utforska omkringliggande
orter och natur kan vi minska vårt
ekologiska fotavtryck och göra
jorden vi lever på en tjänst.
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NATUR & HÄLSA
De stressrelaterade sjukkostnaderna
ökar i Sverige. Enligt flera
forskningsrapporter förbättras
hälsan och våra stressnivåer sjunker
av att vistas i naturen. Efter bara
fem minuter i naturen går puls
och blodtryck ner och mängden
stresshormoner i blodet minskar. Det
beror på den psykologiska distansen
till krav och rutiner i vardagslivet
och att naturen fångar vårt intresse.
Hjärnan reagerar positivt på den
stimuli som naturvistelse ger - färger,
doft och ljud (Zettersten, 2007).
Naturintryck skapar känslor av
medkänsla, trivsel och önskan
att samarbeta. De förbättrar
korttidsminnet och ökar vår
koncentrationsförmåga. Enligt
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Grahn & Skärbäck (2015) finns det
åtta olika upplevelsekaraktärer som
är önskvärda för naturområden
som motsvarar våra allmänna
behov. Av dessa är karaktärerna
“rofylldhet”, “vildhet”, “lustgård”
och “rymdkänsla” avstressande och
alltså viktiga inslag i utformningen
av grönområden. Dessutom är
det viktigt att ha god tillgång till
grönområden över lag. Forskning
visar på att personer med stora
avstånd mellan bostad och natur
har en ökad risk att avlida innan
pensionsålder. Det är därför viktigt
att det finns goda naturområden
i närheten till bostadsområden,
oavsett inkomstgrupp och
boendemöjligheter. Naturen är gratis
och till för alla.

MÅL FÖR FRILUFTSPOLITIKEN
I december 2012 beslutade
Sveriges regering om tio mål för
friluftspolitiken. Målen fungerar
som stöd för friluftlivets aktörer och
utgångspunkterna är en rik tillgång
till natur, individens intresse och
ideella organisationers engagemang
för möjligheten till friluftsliv
(Naturvårdsverket, 2015e).

Målen är följande:

Vårt projekt siktar mot samma mål,
eftersom vi anser detta viktigt även
för Skara kommun. Förutom dessa
mål är det viktigt att stärka just den
lokala naturen och kulturlandskapet
vad gäller jord- och lantbruk.

5. Attraktiv tätortsnära natur

1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv

6. Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för
friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet
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2.
analys

- metodbeskrivning
- Skaras turism & framtid
- turistmål i Skara
- årstider
- kopplingar & skyddade områden
- landskapskaraktär
- befintliga vandringsleder

Metodbeskrivning

hur arbetsprocessen har sett ut
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egna inventeringar

intervjuer

material & kartor

För att skapa lokalkännedom har
det varit viktigt att besöka Skara ett
flertal gånger. Under våra besök har
vi till stor del upplevt och inventerat
olika naturområden, pratat med
lokalbefolkningen, intervjuat vissa
nyckelpersoner och tagit oss till och
från staden med olika färdmedel för
att på så sätt också få en upplevelse
av tillgängligheten.

För att få djupare förståelse för
turism, natur, vandring och den
lokala mentaliteten kring detta har
det varit viktigt att ha intervjuer med
aktörer av olika slag. Vi har talat med
ägaren av Herrtorps Qvarn, personal
på turistbyrån, projektansvarig
för “Skara i matlandet Sverige”,
arkitekten Per Nadén som ofta
jobbar med turism i mindre
kommuner samt människor i Skara.

Vi har även studerat ett stort antal
kartor över Skara kommun och
de olika vandringslederna och
naturområdena. Dessutom har vi
besökt hemsidor för olika leder
och turism i Skara samt läst artiklar
och andra dokument. På detta
sätt har vi fått en bättre förståelse
för olika typer av leder och den
lokala naturen men framförallt den
inverkan naturen har på människan.

+

Det äkta, genuina
och okonstlade

+

Ursprunget, jordbruket,
Historien, kyrkorna,
kornboden
stenåldern, medeltiden

+

Skaras turism & Framtid

Landskapet, naturen, vidderna,
bergen och sjöarna

kommunala, regionala och nationella planer för framtiden

Turismstrategi
I Skara återfinns allt från bördiga
slättmarker till unika kamelandskap,
platåberg, sjöar och täta skogar.
Trakten är det mest fornlämningstäta
området i Norden och kallas ofta
för Sveriges vagga - ändå är det få
som förknippar Skara med annat än
Sommarland. Därför har Västsvenska
Turistrådet (2010) tagit fram
Skaraborgsvisionen - ett dokument
som behandlar utveckligen av
turismnäringen i Skaraborg.
Värdeorden som turismutvecklingen
bygger på är småskaligt,

Figur 1
Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige

naturnära, engagerat, okonstlat
och ursprungligt. Det handlar
om jordnära upplevelser i det
ursprungliga Sverige. Dokumentet
betonar att vägen emellan är minst
lika viktig som attraktionerna
och besöksmålen i sig. Genom
att lyfta fram det natursköna i
fälten, skogarna, bergen, sjöarna
skulle Skara få en mer självklar
plats på kartan. Dessutom är
naturupplevelser som dessa gratis
och tillgängliga för alla.

nya E20 & bostadsområden
Ett stort projekt som rör Skaras
framtid är frågan om E20. Det
finns en övergripande plan med
förbättringar av vägen, och vid Skara
ska sträckan börja utredas 2021. Det
finns ett förslag på ny sträckning
av vägen, nordväst om tätorten.
Alternativt kommer nuvarande E20,
som idag går söder om Skara, byggas
om. Oavsett kommer den befintliga
vägen vara kvar och fortsätta ha en
viktig roll (Trafikverket, 2012).
Utredning av framtida E20
Planerade bostadsområden

Nya bostadsområden planeras till
stor del i anslutning till tätorten,

utanför de stora vägarna som omger
den. Skaras expansion förutsätter
därför en överbryggning av de
barriärer som E20, väg 184 och
Brogårdsvägen idag utgör. I de
bostadsområden som planeras
betonas närheten till både stad och
natur, och hållbarhet utgör en viktig
grund (Skara kommun, 2005).
Ur Skaras fördjupade översiktsplan:
Sörskogen norra har som ambition att
erbjuda större, naturnära tomter med en
utpräglad lantlig känsla och därför är
det viktigt att grönområden och skog i
viss utsträckning tillåts vara kvar.
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Turistmål
i skara
många turistmål men dålig koppling
Hornborgasjön & Skara sommarland lockaR
Skara kommuns främsta turistmål
är idag Skara Sommarland,
Hornborgasjön, Arnturismen,
Varnhem samt till viss del Vandra i
Valle, även om just detta turistmål
ofta inte är själva huvudmålet.
Runtom i kommunen finns i och
med detta ett antal gästgiverier, bed
& breakfasts, hotell och campingar.
Under sommaren går en
museijärnväg från Skara till
Lundsbrunn vid några tillfällen i

veckan. Detta är en rolig aktivitet,
främst för barnfamiljer.
Turisterna som besöker Skara
Sommarland kommer ofta till
Skaras turisbyrå om det är regnigt
väder, och hänvisas då oftast till
Skövdes äventyrsbad eftersom
det finns ett bristande utbud av
inomhusaktiviteter för barnfamiljer
i Skara kommun (personlig
kommunikation på Skara Turistbyrå).

Många befintliga turistmål i Skara kommun
I Skara kommun finns, som tidigare
nämnt, en rad turistmål av olika
karaktär, där vissa drar mer än andra.
Figuren till vänster visar
en kartläggning av alla
turistdestinationer. Många ligger
i mindre kluster eller mer eller
mindre ensamma, ofta en bit från
tätorten och har relativt dåliga
kommunikationer mellan varandra såväl mentala som fysiska.
Det är mycket sällan turistbyrån

Flämslätt

tipsar om vandring vid ravinen i
norr, Uddetorps naturstig, eller
Flianleden i söder, som dessutom är
Natura 2000-område, något få vet om
(personlig kommunikation på Skara
Turistbyrå).
Enligt ägaren till Herrtorps Qvarn
är många som tar sig till området i
samband med Hornborgasjön ofta
generellt naturintresserade och
efterfrågar vandring. I detta fall
hänvisas de oftast till Valle.

Myråsen station

Smakfullt gårdsbutik
Eggby

Nabbeborg

Skara Sommarland
Planteringen
Brunnsbo ängar
Axevalla travbana
Skara domkyrka
Petersburg
Ardala
Halla qvarn

Hallebergs B&B

Fäholmen
Fågeludden

Fågeltorn

Ytterberg
Höryda Gård

Ore backar
Trandansen
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Billingen
Höjentorps slottsruin

Varnhem Varnhems klosterkyrka

Axvall

Herrtorps Qvarn

Naturum Hornborgasjön
Almeö

Hångers udde

JättadalenÖglunda grotta

mindre turistmål
I skuggan av de stora
dragkrafterna för
turism finns en hel del
guldklimpar gömda. Här
presenteras några av dem.

Planteringen drivs av Skara
missionskyrka (2015) och
har ett sommaröppet kafé
med aktiviteter som boule
och minigolf.

Herrtorps Qvarn (2015)
ligger vid Flian och
erbjuder mat, logi
och aktiviteter som
exempelvis bäversafari och
kanotuthyrning från mars
till september.

Hallebergs Bed & Breakfast
(2015) erbjuder ett trevligt
boende i herrgårdsliknande
miljö söder om Flian.

Från Petersburg utgår tre
motionsslingor. På platsen
finns också en friluftsgård
med omklädning, dusch
och bastu (Skara kommun,
2015).

Vid Hornborgasjöns
utlopp finns en befintlig
vandringsled samt ett
fågeltorn att kika på
tranorna från (Skara
Turistbyrå, 2013b).

Naturbruksskolan
Uddetorp driver ett eget
lantbruk som en del av
utbildningen och erbjuder
två inriktningar samt
internatboende (Västra
Götalandsregionen, 2015).

Halla gamla qvarn med
överfallsdammen är en
vacker gammal kvarn som
kan vara trevlig att besöka
(Qvarn Marum, 2015).

I Myråsen finns ett
av stoppen längs
museijärnvägen. Här
finns ett litet samhälle
och en ridklubb (SkaraLundsbrunns Järnvägar,
2015).

Nabbeborg är en
långsträckt platå
omgiven av mycket djupa
bäckraviner på tre sidor.
Här finns rester av gamla
gravar och en borg (Skara
Turistbyrå, 2013a).
19
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Sk a r a So m m a r

Figur 5

Under hösten infaller också
Kulturveckan, då erbjuds teater,
sagostunder, utställningar, öppna
hus, konserter, film, lunch- och
kvällsföredrag, spökvandringar,
guidningar med mera (personlig
kommunikation på Skara Turistbyrå).
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Skördetiden är givetvis viktigt
för Skara i och med deras många

lantbrukare. I samband med detta
hålls Bondens marknad, där man
kan köpa lokalproducerade råvaror.
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Som i de flesta svenska städer
är turismen som störst under
sommaren. Däremot är Skaras
turism också väldigt stark under
våren, då tranorna dansar vid
Hornborgasjön. Efter tranornas dans
blommar körsbärsträden i Valle, då
är det extra vackert att vandra bland
naturreservaten.
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Kopplingar & skyddade områden
cykelvägar, bussförbindelser & naturreservat

cykel & kollektivtrafik
De cykelvägar som finns i
kommunen går ofta längs landsvägar
och har ingen bra koppling till
varandra eller mellan målpunkter.
Dock pågår arbetet med att ta fram
en cykelstrategi för att förbättra
cykelvägarna i kommunen.

Cykelväg
Kollektivtrafik
Busshållplats
Järnvägsstopp

I Skara kommun är kollektivtrafiken
relativt utbredd. Framför allt är det
enkelt att arbetspendla till eller
från Skara tätort kollektivt. Bussar
går till de närmsta större städerna

ungefär en gång i halvtimmen under
vardagarna. Däremot går avgångarna
väldigt sällan under helger och
under sommarmånaderna, då
turister oftast är i trakterna. Till
exempel går bussen till Falköping,
som bland annat går förbi Herrtorps
Qvarn endast fyra gånger per
dag under sommaren, vilket
gör det svårare för turister, och
Skarabor själva, att välja bussen till
utflyktsmålet (Västtrafik, 2015).

naturreservat & Natura 2000
De senaste femtio åren har
människan påverkat och förstört
naturmiljöer i en snabbare takt än
tidigare i historien. Naturreservat
har därför en viktig roll i att skydda
värdefull natur och de utgör idag
den största andelen av skyddad
natur i Sverige.

Målet med Natura 2000-områden är
att motverka utrotningen av arter
och deras livsmiljöer. Det omfattar
värdefulla naturområden med arter
eller naturtyper som är särskilt
skyddsvärda ur ett europeiskt
perspektiv (Naturvårdsverket, 2015b
& 2015c).

Riksintresse natur
Riksintresse vind
Djurskyddsområde
Naturreservat
Natura 2000
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landskapskaraktär
representation av typiska svenska landskap

varierade landskapstyper
Skara kommun har fördelen att
bjuda på ett varierat landskap. Allt
från öppna åkrar till Billingens
bergsrygg, täta skogar och raviner. I
Valleområdet återfinns ett ovanligt
kamelandskap - ett sjörikt, mjukt
böljande landskap som bildades
när inlandsisen drog sig tillbaka.
Man kan grovt dela in Skara i sju
olika landskapskaraktärer om man
räknar in tätorterna som en av dem.
Generellt för kommunens landskap
är att det känns väldigt “typiskt
svenskt”.
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befintliga vandringsleder

många vandringsleder i Valle men bortglömda landskap i andra områden

Vandringsleder av olika karaktär
I Skara finns idag ett antal
vandringsleder av olika karaktär.
Det finns upplysta motionsspår
i anslutning till Skara tätort Petersburg (2,5-6,5 km), Tempelbacka
(1,8 km) och Planteringen. Hälsans
stig slingrar sig i utkanten av
kommunens tätorter.
Den som vill följa i pilgrimernas
fotspår kan vandra Pilgrimsleden
längs den Skandinaviska halvön.
Genom Skara kommun sträcker sig
leden via Varnhem, Axvall och Skara.
Längs Hornborgasjön går
Utloppsleden samt Orebacksleden.
Såväl Uddetorps naturstig (6 km)
som Flianleden (15 km) är två något
bortglömda vandringsleder med
otydlig skyltning. Dessutom saknas
karta helt över Flianleden.

Vandra i Valle (6 mil) är kommunens
främsta stolthet när det kommer
till vandring. I området rör man sig
genom sex olika naturreservat, och
omväxlande natur. I Vallebygden har
ett antal verksamheter, framförallt
med kulturell koppling, startats tack
vare satsningen på vandring (Skara
Turistbyrå, 2015).

mot Husaby
Uddetorps Naturstig

Vandra i Valle

Planteringen
Hälsans Stig

Hälsans Stig
Hälsans Stig

Petersburg

Tempelbackastigen

Flianleden

Hälsans Stig

mot Skövde

Pilgrimsleden

mot Gudhem

Hornborgasjön
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3.

ÖVERVÄGANDEN
- sammanfattning av analysen
- områdeskaraktär
- strukturer för leder

Sammanfattning av analysen
öka kunskapen och känslan för naturen

vårt projektförslag
Utifrån analysen har vi landat i
ett projekt där vandringsleder
tillsammans med nyckelprojekt
kan locka och inspirera människor
att vistas mer i naturen. Det
är viktigt och relevant utifrån
många aspekter. Till exempel går
det väl ihop med Skaraborgs
turismstrategi. Dessutom omges
Skara av stora vägar som fungerar
som barriärer för den som vill
röra sig mellan stad och land till
fots eller med cykel. Därför är ett
viktigt fokus att förenkla och stärka
kontakten mellan stad, landsbygd
och natur.
I Skara finns även många attraktiva
turistmål men som idag saknar
kopplingar till varandra.
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Med utgångspunkt i analysen
är det viktigt att fokusera på
kopplingarna mellan Skara
och landsbygden, med särskilt
fokus på områdena norr och
söder om tätorten eftersom det
saknas viktiga kopplingar här och
områdena och dess typiskt svenska
landskapskaraktärer till viss del
känns bortglömda. Det finns många
olika vandringsleder i kommunen,
särskilt i Valle, men de kan få bättre
sammanhållning med varandra och
med tätorterna i kommunen. Även
cykelvägarna har stor potential att
utvecklas i framtiden.

OmrådesKARAKTÄR

landskap & målpunkter norr & söder om Skara tätort

Norr om skara - ravin, järnväg & åker
Norr om Skara tätort varierar
landskapet mellan öppna åkrar
och barrskog samt en östvästlig ravin med en bäck som
rinner i dalgången. Genom de
öppna åkrarna och skogen löper
museijärnvägen som också bidrar
till områdets karaktär.

Järnvägen mellan Skara och Lundsbrunn

Ravinen vid Uddetorps naturstig

Längs järnvägen finns två
stopp inom kommunen - Tveta
station och Myråsens station.
Vid stationerna finns små
hållplatskurer.

Vid Myråsens station fanns även
tidigare en konsthantverksbutik.
Från Tveta station utgår Uddetorps
naturstig som går längs ravinen i
ett dramatiskt och vackert landskap.
Stigen är dock dåligt efterhållen.
Denna del av Skara känns
bortglömd och förtjänar nytt ljus
och uppmärksamhet. Dessutom
kan järnvägen utnyttjas i större
utsträckning, och ge folk en
anledning att kliva av vid
stationerna.

Söder om skara - vatten, skog & småskaligt jordbruk
Söder om Skara löper Flian, en
å med mycket historia. Närmast
Hornborgasjön har den blivit
utdikad men längre västerut
slingrar den sig genom landskapet
och det förekommer såväl forsar
som översvämningsmader i Natura
2000-område av riksintresse.
Dessutom finns det gott om tät
skog i området, och här och var
finns småskaliga åkrar som öar i
landskapet.
Flian

Storskogen

Flianleden går genom området
men trots sitt namn tangerar den

bara vid ån vid ett enda tillfälle. Det
finns ingen möjlighet att röra sig
längs Flian, utom för den som är
äventyrlig av sig och har bra skor på
fötterna. Däremot går det att paddla
kanot på ån och det går att stanna
till och tälta på vissa ställen.
Flian känns underprioriterad trots
sin rika flora och fauna, och utgör
tillsammans med skogen och det
småskaliga odlingslandskapet ett
vackert område att röra sig i.
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Strukturer för leder
olika strukturer för hur vandringsleder kan utformas

?
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vilken struktur?

a till B - pilgrimsleden

slinga - petersburg

För att kunna skapa en vision för
Skaras vandringsleder har olika
strukturer för leder studerats. Bara
i Skara återfinns tre olika principer
för vandringsleder. Dessa är också
de mest vanligt förekommande
generellt i Sverige. Tack vare den
här kartläggningen var det möjligt
att utvärdera och väga för- och
nackdelar för de olika strukturerna,
för att till slut landa i ett beslut för
vår gestaltning.

Pilgrimsleden, som går genom
Skara, bygger på att man går från en
punkt till en annan. I och med detta
återvänder man inte naturligt till
sin startpunkt utan måste i så fall gå
samma väg tillbaka igen. Om man till
exempel vill ta sig till startpunkten
med bil blir detta ett problem.
Dessutom är det stor sannorlikhet
att man inte väljer att gå samma
sträcka igen, då man redan upplevt
denna del av vandringen.

Många motionsslingor i Sverige
utgår och avslutas i en och samma
punkt. Ibland byggs slingan på enligt
samma princip, som i Petersburg,
alternativt finns det olika slingor för
olika sträckor. Slingor är praktiska
om man tar sig dit med bil eller
cykel då man alltid återvänder till
startpunkten, men kan kännas något
tråkig då man tvingas gå samma
runda varje gång, och därmed se och
uppleva samma saker.

Vårt val
I vårt projekt har vi valt att arbeta
enligt nätverksprincipen. Detta för
att kunna locka många, och för att
göra det enkelt att komma då man
inte tvingas gå långt om man så inte
vill.

nätvärk - vandra i valle
På vandringslederna “Vandra i Valle”
har man applicerat en annan typ av
“ledstruktur” än i tidigare exempel.
Här korsar lederna varandra på vissa
ställen och det finns möjlighet att
ta bara en del av en sträcka, eller
återvända till sin startpunkt tidigare
än planerat om man till exempel
blir trött. Det är helt enkelt ett sorts
nätverk, vilket gör att vandringen
enkelt kan anpassas för många olika
typer av vandrare.

Nätverkets noder blir viktiga punkter
för olika nyckelprojekt som kan
vara allt från en bastustuga, till en
konstinstallation som förstärker
naturens karaktär eller ett naturlab
för barn.
När dessa två principer läggs
samman skapas en vandringsled
som inte blir tråkig efter att ha
vandrat den en gång. Den möjliggör
utflyktsmål, fortsatt upptäckande
av naturen och en vilja att vilja gå
nya sträckor. Rent strategiskt bör
denna struktur appliceras på olika
platser inom Skara kommun för att
koppla samman de många leder och
målpunkter som redan finns idag.
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4.
projektet

- introduktion
- mål & koncept
- inspiration Naturum
- strategier
- designprinciper
- det stora nätverket
- det lilla nätverket
- nyckelprojekt
- årstider
- projektets faser

Introduktion

fyra nivåer för projektets struktur

Struktur för projektet
I vårt förslag har vi arbetat med
ett system av mål, koncept,
strategier och designprinciper. Det
övergripande målet handlar om att
nå ut till människor och ge kunskap
om naturen för att knyta samman
människan och staden med den
lokala naturen. För att ge en bild
av vad detta kan vara samt hur
vi ser att vårt projektförslag kan
fungera har vi arbetat fram ett
koncept som bygger på målet. Det
beskriver innehållet i projektet på
ett konceptuellt plan där vi har tagit
inspiration från ett Naturum, likt
det som finns vid Hornborgasjön.
Men istället för att det placeras på
en plats i kommunen har vi spridit
ut det över en större yta.
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Strategierna, som siktar mot att
nå målet, fungerar som ett sätt att
dela upp projektet i tre skalor. De
är tre inzoomningar där den första
riktar sig mot hela kommunen
och kopplingarna mellan olika
områden, den mellersta zoomar
in på Skara tätort och områdena
precis söder och norr om
staden. Den sista nivån beskriver
nyckelprojekten som placeras
antingen på platser med speciell
natur som är bortglömda eller i
noderna som bildas utav nätverket
med de befintliga målpunkterna.
Till strategierna finns fyra
designprinciper som fungerar som
kriterier för projektet.

mål
koncept
strategier

designprinciper

mål & koncept

ett samlat koncept för tre övergripande mål

Koncept - ett utsträckt naturum

mål
Kunskap - Ökat värde för naturen
Med en ökad kunskap om naturen
ökar miljömedvetenheten, och
på så sätt stärks naturens värde.
Det kan göras genom information
samt genom att förstärka sinnesupplevelser vid vistelse i naturen.

Koppling stad & land - Stärkt identitet
Med ett ökat värde av naturen
förbättras den mentala kopplingen
mellan stad och land, vilket stärker
Skaras identitet som en kommun
med kvaliteter, både i stad och på
landsbygd.

människan i naturen - ökad mental & fysisk hälsa
Med stärkta fysiska kopplingar
mellan stad och land ökar
tillgängligheten till naturen vilket
gör det enklare för fler att komma ut.
Genom vistelse i naturen förbättras
både den mentala och fysiska hälsan.

VAD? - porten till naturen
“Ett Naturum är ett besökscentrum till ett naturområde. Det fungerar som
en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.
Besökaren ska på ett lustfyllt sätt få kunskap om och förståelse för naturen
och även bli inspirerad att ge sig ut”. Här får besökaren lära sig om de djur,
växter, geologi och kulturhistoria som format området i vilket naturumet är
beläget (Naturvårdsverket, 2015d).
VARFÖR UTSTRÄCKT? - mer tillgängligt
Genom att sprida kunskapen över ett större område snarare än en specifik
plats, kan värdet av olika landskapskaraktärer stärkas. Ett utsträckt Naturum
är mer tillgängligt då det kan vända sig till olika målgrupper med olika
intressen och behov.
VARFÖR I SKARA? - många olika landskapskaraktärer
Det finns många fina naturområden i Skara som är bortglömda. Kopplingen
mellan dessa och de befintliga målpunkterna borde stärkas för att
möjliggöra för fler att uppleva naturen som finns inom kommunen.
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Inspiration
NATURUM
exempel på Naturum i Sverige
ABISKO
LAPONIA
VINDELFJÄLLEN AMMARNÄS
VINDELFJÄLLEN HEMAVAN

VÅLÅDALEN

HÖGA KUSTEN
ÅNGE

FULUFJÄLLET
DALARNA

FÄRNEBO FJÄRDEN

VÄRMLAND

NATIONALPARKERNAS HUS
KOSTERHAVET
STENDÖRREN
VIKTORIAHUSET VÄNERSKÄRGÅRDEN HORNBORGASJÖN
TÅKERN
SOMMEN VÄSTERVIK
FJÄRÅS BRÄCKA
TROLLSKOGEN
GOTLAND
STORE
MOSSE
GETTERÖN
KRONOBERG
OTTENBY
KULLABERG BLEKINGE
VATTENRIKET
SÖDERÅSEN
STENSHUVUD
SKRYLLE

Figur 8

Figur 9

Porten till naturen

naturUM VÅLÅDALEN

NATURUM HÖGA KUSTEN

NATURUM VATTENRIKET

Kartan ovan visar Sveriges olika
Naturum. Till höger presenteras
några av dem för att ge inspiration
till projektet och skapa större
förståelse för vad ett naturum
innebär och kan erbjuda.

Naturum Vålådalen ger inspiration
och kunskap om Vålådalens
naturreservat med målet att väcka
upptäckarlust. Besökaren kan lära
sig om fjäll, djur och natur, kultur
och rennäring.

Naturum Höga Kusten
inspirerar besökaren att ta del av
landhöjningens geologiska och
kulturella historia samt ta del av vad
som finns att upptäcka i området.

Naturum Vattenriket ger smakprov
på upplevelser i området
Kristianstads Vattenrike där
miljöerna varierar från vass, vide och
strandängar till ädellövskog, torra
sandiga marker och hav.

I Naturumet finns ett upplevelserum
där besökaren kan känna hur
stämningen skiftar allt eftersom
ljuden och ljuset förändras under
årets första månader (Naturum
Vålådalen, 2015).
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Det finns en utställning om
världsarvet Höga Kusten samt
information om Skuleskogens
nationalpark och länets
naturreservat. Besökaren kan se film
och bildspel om området och den
unika landhöjningen (Naturum Höga
Kusten, 2015).

Figur 10

Besökaren kan se på fåglarna
i sjön från takterrassen eller
panoramafönstren, ta en promenad
i området eller en båttur på ån
(Naturum Vattenriket, 2015).

Strategier

tre vägar för att nå målen

INFORMATION

DE FEM SINNENA

det stora nätverket

det lilla nätverket

nyckelprojekt

För att nå målen om att öka
kunskapen om naturen, stärka
kopplingarna mellan stad och land
samt förbättra folkhälsan är det
viktigt att titta på den stora skalan.
Den övergripande skalan krävs
för att knyta ihop kommunen, de
olika landskapskaraktärerna och
turistmålen. Resultatet blir att
Skaras naturum är utsträckt men
samtidigt ihopkopplat.

Den mindre skalan är inzoomad på
Skara tätort och områdena i norr
och söder om staden. De befintliga
målpunkterna kan kopplas ihop
med de nya nyckelprojekten som
tillsammans bildar ett nätverk av
leder. I den här skalan ingår även
gestaltningsprinciper för de fysiska
kopplingarna mellan stad och land
samt olika typologier av leder i
nätverket.

Den minsta skalan handlar om
noderna i nätverket där mindre
strukturer placeras. Nyckelprojekt
med olika karaktär och storlek
adderas för att locka människor ut i
naturen. De baseras på två delar, dels
information för att sprida kunskap
om natur- och kulturlandskapet
samt fokus på de fem sinnena.
Varje nyckelprojekt bidrar till den
sammanlagda kunskapen som det
utsträckta Naturumet innebär.

35

Designprinciper

förutsättningar för nätverk & nyckelprojekt
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NÅGOT för alla

FINKÄNSLIGHET

året om

dygnet runt

Alla platser kan inte nås av alla men
det bör finnas ett nätverk för varje
typ av målgrupp, om du till exempel
har svårare att ta dig fram bör det
finnas någon målpunkt som är
speciellt anpassad.

Nyckelprojekten bör vara utformade
på ett sätt så att de inte gör för stora
ingrepp i naturen. De ska gå att ta
bort utan att skada den befintliga
miljön.

Projektet bör gå att användas hela
året, åtminstone största delen av
aktiviteterna. Vandringsleder kan till
exempel skottas för längdskidåkning
under vinterhalvåret.

Vissa delar av leden ska gå att
vandra dygnet runt, vissa delar har
elljusspår och vissa har belysning
som drivs av solceller och är
rörelsestyrda. Dessutom bör det
finnas belysning i samband med
nyckelprojekten så att man kan hitta
dit på kvällen och på vintern när det
blir mörkt tidigt.
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Det stora nätverket

kopplar ihop stad & land samt olika landskapskaraktärer i kommunen

nätverk som kopplar samman kommunen
På en övergripande skala
har vi arbetat med att koppla
samman kommunen och de olika
turistmålen med ett nätverk som
sträcker sig över större områden.
Nätverket kopplar ihop befintliga
vandringsleder så som Vandra i
Valle och Pilgrimsleden samtidigt
som det ansluter till befintliga
målpunkter i kommunen. Vi tror att

detta kan locka både invånare och
turister att ta sig ut i naturen och
på så sätt öka kunskapen om natur,
matproduktion och landsbygden.
Det i sin tur kan hjälpa till att stärka
värdet på naturen i kommunen och
förståelse för jordbruket. De olika
landskapskaraktärerna kopplas
samman för en mer sammanhållen
identitet för Skara kommun.

Tveta
Skara

Skara Sommarland
Axevalla Travbana

Valleområdet

AXVALL
Varnhem
Ardala
Petersburg
Hornborga
Herrtorps Qvarn
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Nätverk kommunen - idag

Nätverk kommunen - i framtiden

Befintliga målpunkter kopplas
samman med ett nätverk. Då
det är långa avstånd mellan de
olika målpunkterna är nätverket
inte tillräckligt finmaskigt för att
de olika områdena ska kännas
sammankopplade.

Befintliga målpunkter samt nya
nyckelprojekt skapar ett mer
finmaskigt nätverk.
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Cykelkopplingar
ta sig runt mellan målpunkter med cykel

viktiga länkar norrut & söderut
En viktig del som saknas i det stora
nätverket är länken mellan Skara
och Hornborgasjön och sedan
vidare till de andra målpunkterna i
kommunen. I den cykelstrategi som
Skara kommun arbetar med idag bör
man ha i åtanke att knyta samman
de befintliga målpunkterna runtom
i kommunen för att på så sätt kunna

Principsektion
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röra sig mellan dessa på cykel.
Idag kan man ta sig till exempelvis
Hornborgasjön med cykel, men då
på landsväg, vilket känns otryggt
då bilarna kör i hög hastighet och
man är oskyddad. Ett sätt att röra
sig mer skyddat skulle vara att ha en
cykelbana separat bredvid bilvägen.

DRESSIN & CYKELBANA

utveckling av cykelmöjligheter norr om Skara tätort

N
LundsbrunN

MYRÅSeN STATION

GÖTENE kommun

SKARA kommun

AKTIVERA JÄRNVÄGEN
Idag används järnvägen endast
några gånger i veckan under
sommaren, från juni till augusti,
samt på nyårsafton. För att aktivera
järnvägen och utnyttja dess dragning
mot Lundsbrunn föreslår vi att
man börjar hyra ut dressiner i
närheten av Uddetorpsskolan
och bostadsområdet Skaraberg.
Dessutom bör en cykel- och gångväg
dras längsmed järnvägen. Den
knyter dels an till det planerade
bostadsområdet i närheten samt gör
det enklare att ta sig ut i naturen och
till Lundsbrunn.

Principsektion

TVETA STATION

UTHYRNING AV DRESSINER
0

1

2 km

GÅNGTUNNEL
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Det lilla nätverket
det lilla nätverket som en del av det stora

kopplingar
I vårt projekt har vi valt att arbeta
enligt en nätverksprincip. Detta
för att kunna locka många och
för att erbjuda större valfrihet för
människor då de själva kan välja
hur långt de vill gå, och slippa gå
samma runda om och om igen.
Nätverket sträcker sig mellan Skara
och landsbygden norr och söder om
tätorten för att erbjuda människor
möjlighet att röra sig mellan de
olika landskapen och mellan
olika målpunkter på landsbygden.
Kopplingen mellan stad och land
är extra viktig då tätorten omges
av tungt trafikerade vägar som
fungerar som barriärer mellan stad
och land och är svåra att korsa

till fots eller med cykel. Det lilla
nätverket kopplas ihop med det
stora för att komplettera områden
som i dagsläget saknar väsentliga
kopplingar. Nätverket kopplar till
befintliga målpunkter, där somliga
anses väl utvecklade och andra
utvecklas mer. I nätverket uppstår
noder där nya målpunkter i form av
nyckelprojekt adderas.

Befintliga målpunkter
Kopplingar stad & land - GC-tunnlar
Nya målpunkter
Idéprojekt i kursen
Vandringsleder
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målpunkter

befintliga och nya noder i Skara kommun
myråsen

nabbeborg
Pingstavallens utkik
Tveta station

planteringen
uddetorpsskolan
Brogården

info-box

petersburg

kunskapens värld

halla qvarn

Naturkonst storskogens utkik

herrtorps qvarn
Hallebergs B&B

botorps mader

Vindskydd

hornborgasjöns utlopp

befintliga målpunkter

platsspecifika nyckelprojekt

nyckelprojekt i noder

De befintliga målpunkter som
projektet knyter an till är strukturer
i närheten av Skara tätort som kan
utvecklas och få ny dragningkraft.
De är bland annat Hornborgasjöns
utlopp i Flian med ett utsiktstorn
för fågelskådning, samt Petersburgs
motionsslingor. Andra är Herrtorps
Qvarn samt de gamla ruinerna från
Nabbeborg vid ravinen i norr.

Pingstavallens läge på platån mellan
två raviner gör den till en speciell
plats som kan förstärkas för ökad
aktivitet i det dramatiska landskapet.
I närheten ligger Tveta station som
är ett stopp längs museijärnvägen.
För att göra platsen till en målpunkt
för de som åker med tåget eller bor
i området kan platsen utvecklas
med fokus på tex. matproduktion.
Botorps mader längs Flian har unik
natur av riksintresse men för att
kunna röra sig genom landskapet
med översvämningsmaderna behövs
en ny struktur.

I de noder som uppstår när de
befintliga målpunkterna knyts
samman med de platsspecifika
kan strukturer placeras som inte
kräver en speciell plats utan som bli
aktiviteter längs vägen i nätverket.
Det kan handla om något att kunna
övernatta i, något som förstärker
naturen eller som möjliggör för att
se naturen på ett nytt sätt.

Idéprojekten i kursen som
behandlar Uddetorpsskolan
och Brogården handlar om
matproduktion och förnybar
energi. Dessa skulle kunna knytas till
projektet då de båda har offentliga
verksamheter som café och
restaurang och på så sätt fungerar
som skyltfönster för dessa frågor.
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flians bastu

Typologi vandringsleder

tre typologier som de olika sträckorna är utformade enligt

Leder för alla
Vandringslederna i nätverket söderut
och norrut varierar i karaktär. Vissa
leder har ett jämnare underlag,
medan andra har en något mer
utmanande karaktär. Dock kan alla
röra sig enligt “nätverksprincipen”

och man möts aldrig av en
återvändsgränd, utan kan alltid ta sig
runt utan att behöva se samma sak
två gånger. Det inre nätverket har
av mer utmanande etapper, medan
jämnare terräng återfinns längre ut.

1

Jämn terräng med fast underlag: hårdpackad grusväg, elljusspår

2

varierande terräng: landsväg & naturstig med sträckor av röreslestyrd belysning

3

kuperad terräng: naturstig med branta partier
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koppling stad & land
fysiska kopplingar från Skara tätort

viadukter & Gångtunnlar
Skara tätort är omringat av viktiga
motorleder och det enda sättet att
ta sig med cykel eller till fots till
områdena i utkanterna av staden
är genom gång- och cykeltunnlar.
Gångtunnlar kan ofta upplevas
som otrygga på grund av bristfällig
belysning.
För att skapa trevligare länkar
till och från staden är det

viktigt att arbeta med gång- och
cykeltunnlarna. Genom att göra
dessa trevligare kan de upplevas
som trevliga portar att passera under
vägarna.
Nedan visas bilder på några
av de existerande gång- och
cykeltunnlarna, som alla skulle
behöva en uppdatering.

Gång- och cykeltunnel under E20, vid Petersburg (Biskops Bengtsgatan)

Gång- och cykeltunnel under E20, vid industriområdet i sydväst
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Gång- och cykeltunnel vid bostadområde i sydost

N

gestaltningsprinciper
I skissen nedan visar vi hur
en princip för att arbeta med
underpassagerna kan se ut. Genom
att på ett kreativt sätt blanda in ett
mjukare material som trä ihop med
grönska och belysning förbättras
upplevelsen av tunnlarna.

För att öka tryggheten vid dessa
är det viktigt att inte bara själva
tunnlarna eller viadukterna är
upplysta utan att området i direkt
anslutning till dessa också belyses.
Dessa gestaltningsprinciper skulle
kunna appliceras på alla befintliga
gång- och cykeltunnlar.

NY GC-TUNNEL

TRÄRIBBOR
OCH BELYSNING
TRÄRIBBOR OCH
KLÄTTERVÄXTER

0

500

INformation och karta
Över närliggande
vandringsleder

1000m
Principskiss gång- och cykeltunnel, Biskops Bengtsgatan
47

Skyltning

en sammanhållen skyltning för vägvisare och informationstavlor

LÄNGD
5 km

ÖSTRA SPÅRET
VÄSTRA SPÅRET

VÄSTRA SPÅRET
LEDTYPOLOGI
Jämn terräng med fast underlag

INFORMATION

STIGNING
2 meter
MÅLPUNKTER
Kunskapens Värld
Naturkonst
Halla Qvarn

VÄSTRA
SPÅRET
1,5

Rödkulla

Eklöv

5 km

VÄSTRA SPÅRET
DU ÄR HÄR:
Kunskapens Värld

Corténstål
Furu

Gestaltningsprinciper
För att vandringslederna ska
vara lätta att följa och ge ett
sammanhållet intryck föreslås en
enhetlig skyltning. Materialen furu
och corténstål samspelar väl med
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naturens uttryck och skyltarna
utgör därmed finkänsliga tillägg.
Större tavlor vid ledernas början
talar om ledens längd, ledtypologi
samt målpunkter som kan nås längs

vägen. Texten kompletteras med en
färgkodad karta i vandringsledens
specifika färg. Vid stigarna finns
sedan mindre skyltar i form av
vägvisare och sittbara kuber.

Längs vägen förekommer även större
och mindre informationstavlor
som med bild och text berättar om
platsens kultur- eller naturlandskap,
flora och fauna.

infobox

en utställningsbox för att öka medvetenheten om naturen

HEJ NATUREN!

Glas
Furu
Corténstål

hej naturen!
För att öka medvetenheten om
naturen och det nätverk som
skapas på landsbygden föreslås en
infobox som placeras i Skara tätort.
Utställningsboxen står på hjul och

är således flyttbar mellan områden
i staden, till exempel under ansvar
av Skara Turistbyrå. Med hjälp av ett
hänglås från handtaget kan boxen
låsas fast för att förhindra oönskad

förflyttning. Infoboxen samspelar
med skyltningen genom val av
material. Locket samt två av sidorna
är i glas. Locket går att lyfta för att
ställa ut olika naturobjekt i boxen,

och skolklasser kan ansvara för olika
utställningar om djur, natur och
matproduktion. Boxen är en flexibel
kunskapsspridare som hjälper till att
koppla ihop stad och land.
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nyckelprojekt

nya målpunkter i det lilla nätverket

nya målpunkter i noderna
1. Vindskydd
2. Flians Bastu
3. Botorps Mader
4. Naturkonst
5. Storskogens Utkik
6. Kunskapens Värld
7. Pingstavallens Utkik
8. Tveta Station

pingstavallens utkik
Tveta station

infobox
kunskapens värld
storskogens utkik
naturkonst
botorps mader
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flians bastu

Vindskydd

VINDSKYDD
N

EN SKYDDAD PAUS
Det knakar och brakar i skogen.
Doften av tallbarr och våt mossa.
Regnet smattrar mot taket. En
grillad korv över öppen eld. Få
saker ger oss lika bra förståelse för
naturen som att sova över en natt.

0

25

50 m

POSITION

SINNEN

ATT TA SIG HIT

MÅLGRUPP

Vindskyddet placeras i närheten
till en led och hänvisar var tält
kan sättas upp. Det ger vandraren
en plats för paus och eventuell
övernattning och skyddar mot
både väder och vind. Bänkarna är
tillräckligt djupa för att sova på.
Vindskyddet föreslås i två storlekar
och kan placeras i olika delar av
nätverket.

INSPIRATION
För att relatera vindskyddet
till den lokala kontexten
har vi hämtat inspiration
från tranorna vid
Hornborgasjön, deras
fjädrar och vackra
färggradient. Dessutom har
formen av en traditionell
tältkåta fungerat som
inspirationskälla.

Tältkåta

Trana
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nyckelprojekt 6

B
A

plan 1:50
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A

plan 1:50

B

sektion A-A 1:50

sektion B-B 1:50
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flians bastu
inspiration
POSITION

SINNEN

ATT TA SIG HIT

MÅLGRUPP

N

Vid Flian bor många bävrar. Deras
bon består av en matplats samt
sovplatser. Vägen för komma in i
värmen sker i tre steg - ut i vattnet,
till slut upp till matplatsen för
att komma in till sovplatserna. I
bastun måste man först ta sig ut på
vattnet via trappan till bryggan, in i
omklädningsrummet för att till sist
komma in till värmen i bastun.
Bäverbo

0

bli ett med naturen
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Vandringen längs Flian svänger i
takt med att ån slingrar sig genom
landskapet. Den smala naturstigen
går förbi åkrar och ängar, ibland
även genom lite tätare skog
men snabbt ut igen.

Vid den gamla träbron över Flian
gör naturstigen en sväng och byter
sida om ån. På den södra sidan
bara några meter från bron kan
man skymta en bastu nere vid
vattenbrynet.

Trädgrenarna hänger ner i vattnet
och längs vandringen kan man se
hur ån flyter från Hornborgasjön i
öster, ibland väldigt strömt. Har man
tur kan man få syn på någon av de
bävrar som lever här.

Klädd i grånad furu smälter den in
i landskapet. Efter stegen ner för
trappan till bryggan ser man över
till åkern på andra sidan mellan de
två byggnaderna. Till vänster finns
ett mindre omklädningsrum. Till

0

25

50 m

duschen utanför får man pumpa
regnvattnet som samlats i dunken
på taket för att svalka sig efter sitt
bastubad. Vid naturstigen upp för
trappan igen finns även ett utedass.
Ute på bryggan kan man sitta i
byggnadernas nischer och ta del av
landskapet och den forsande ån.
Längst ut på den låga bryggan kan
man känna på vattnet eller ta sig ner
för den lilla stegen och ta ett dopp i
ån.

25

50 m

Från skorstenen på taket kan man
se röken från det vedeldade bastun.
Tar man sig sedan in i bastun slås
man direkt av värmen. Att sitta på
träbänkarna en regnig höstdag gör
att alla bekymmer försvinner.
Genom trärastret framför fönstret
kan man se hur åkern och skogens
uttryck förändras med årstiderna
över året.

A

sektion A-A 1:100
plan 1:100

A
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BOtorps mader
N

POSITION

SINNEN

träspångar
trappor

ATT TA SIG HIT

I SKOGEN

I SKOGEN
I SKOGskanten

I över
SKOGskanten
våtmarken

över våtmarken
över flian

trä möter trä eller corten

över flian

fågeltorn

MÅLGRUPP

boxar
“se nedåt”
I SKOGEN

I SKOGEN
I SKOGskanten

SKOGskanten
överI våtmarken

över
övervåtmarken
flian

över flian

på träspångar genom kulturlandskapet
En fågel flyger lågt över landskapet,
spanar på människorna som vandrar
fram i sakta mak längs ån Flian. De
går på träspångar för att ta sig fram
över våtmarken och komma närmare
naturen och det rika fågelliv som
präglar platsen. Här i Botorp är
kulturhistorien påtaglig med det
småskaliga odlingslandskapets
små åkrar, stenmurar, hagmarker
och skogsdungar. Området är av
riksintresse för naturvården och
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ingår i det europeiska nätverket
Natura 2000 i och med sina
välhävdade slåttermader och
naturbetesmarker med artrik flora.
Genom en variation i gångstråken,
såsom trappor, “boxar” och
utstickande viloplan, förstärks
naturupplevelsen och ger besökaren
möjlighet att ta in landskapet.
Spångarna leder besökaren genom
de olika landskapskaraktärerna skog,
våtmark och vatten.

boxar
“se runt”

boxar
“kika ut”
utstickare

bänkar
0

100

200 m

Träspångar

broar

vandringsleder
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Naturkonst
N
SINNEN

POSITION

ATT TA SIG HIT

MÅLGRUPP

Kunskap genom konst
Blommornas knoppar har precis
börjat slå ut vilket betyder att det är
dags för konstveckan i Skara. Även
om konsten i naturen finns året
om är det något alldeles extra den
här veckan, fler kommer ut och alla
verkar lite extra glada.
Undrar om det kommer vara några
nya konstverk för året? Det verkar ju
finnas en hel del konstintresserade i
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Skara, något jag inte visste för några
år sedan. Roligt att de kom på idén
att lyfta ut konsten i naturen - och
accentuera den! “Trädkyrkogården”
är verkligen en ögonöppnare för vad
kalhyggen gör med vårt landskap.
Nåja, dags att packa matsäck och
snöra på skorna - det blir en fin dag!

0

50

100 m

59

storskogens utkik
NYA PERSPEKTIV
POSITION

SINNEN

ATT TA SIG HIT

MÅLGRUPP

Vindlande trappsteg slingrar sig
upp längs ett träd. Upp mellan
grenar hela vägen till trädtopparna.
Hur upplevs skogen från ett annat
perspektiv? Är det såhär en ekorres
vardag är?
Trädtrappen har vilplan på tre nivåer
för att ge olika vyer och är ett sätt att
upptäcka nya sidor av naturen.

N

FLIANLEDEN

0

60

50

100 m

Kunskapens värld
klätterträd

N
SINNEN

PETERSBURG 2,5 KM
POSITION

Häng- &
Studsmattor

ATT TA SIG HIT

Parkering
MÅLGRUPP

böljande trallar
Kunskap genom lek

Utkikstrappa
skogsmegafoner
“huvudlekplats”
“Fågelboet”
PETERSBURG NATURSTIG 5 KM
0

12,5

25 m

“Hoppstockar”

En strålande höstdag nalkas i Skara,
bäst att ta till vara på dagen och
passa på att vara ute. En promenad
ner till skogsområdet i söder, kanske
ta med picknick så att man kan vara
ute länge. Och ett självklart stopp
vid Kunskapens värld, så att barnen
också känner sig nöjda. Blir de trötta
kan vi ju alltid ta bussen hem efteråt.
Härligt också att det finns något för
alla åldrar i det lekområdet, till och
med vi vuxna tycker det är roligt att
vara här.

Det är häftigt hur mycket naturen
tillhandahåller som man inte vet
om - och idag kanske vi lär oss något
nytt, kanske om någon av fåglarna
som bor i fågelholken, eller hur
skogens bris låter just idag.
Vilken tur att skogsmullarna gick
ihop och startade den här värld av
kunskap och kul, och vad det har
växt sedan dess, tänk vad frivilliga
föräldrar och friluftsentusiaster kan
åstadkomma.
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pingstavallens utkik
POSITION

N

SINNEN
ATT TA SIG HIT
MÅLGRUPP

Förstärkta utblickar
Utanför tågfönstret glider landskapet
förbi, ute är det kallt och krispigt
men inne i kupén är det varmt
och mysigt. “Första stoppet: Tveta
Station!” ropar konduktören ut. Väl
ute på den lilla perrongen sträcker
sig vyn längs den långa tågrälsen
och åkerlandskapet, med skogen
som fond i bakgrunden. Härifrån
leder Uddetorps naturstig längs
Märskabäckens djupa, slingrande
raviner fram till Pingstavallen och
Nabbeborg. Det går även att ta den
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grusade landsvägen som lämpar
sig för besökande med barnvagn,
rullstol och liknande. Kanske köps
något i den lokala gårdsbutiken
på vägen? Pingstavallen kallas den
platå där två raviner möts, och väl
där finns en utkiksplats som tar
besökaren ut i landskapet. Platsens
namn kommer sig av dess gamla
pingst- och studenttraditioner.
Vidare på stigen nås Nabbeborg, en
mytomspunnen plats för vad som
tros ha varit en medeltida borg.

vandringsleder
märskabäckens raviner
framtida gårdsbutiker?
0

125

250 m

Tveta station
N

SINNEN

POSITION

Tåghistoria

MINIGÅRD

Jordbrukshistoria

ATT TA SIG HIT

MÅLGRUPP

inspiration
växthus
lyssna på jordbruket

Ett framtida kunskapscentrum för jordbruk

värmestuga
& toalett

Lukta på jordbruket
museijärnväg
odling
Dresiner
0

I området kring
Tveta Station ligger
många gårdar med traditionella
ekonomibyggnader. Ladornas form
har fungerat som inspiration till
den nya målpunkten, för att spegla
landskapet och kulturhistorien.

12,5

25m

“Det regnar. Vi som hade tänkt åka
till Skara Sommarland. Vad ska vi
nu hitta på?” Kvinnan på turistbyrån
ser strålande glad ut när hon tipsar
oss om att åka till Tveta station,
“tyvärr blir det svårt att åka dressin
idag i och med vädret - annars är
det en fantastiskt rolig aktivitet”.
“Men ni kan ta bilen, eller till och
med bussen till stationen”, fortsätter
hon. Efter att hon kort har berättat
om utställnings- och “prova på”verksamheten åker vi den korta biten

dit. Väl där kommer vi fram till en
plats fullt av familjer som utforskar
livet som bonde och lokförare. Barn
springer hejvilt och är ivriga att
berätta för sina föräldrar om sina
nya kunskaper. Det är roligt att prova
hur det funkar att vara bonde idag,
respektive för 50 år sedan. Samtidigt
som man kan ta del av denna
aktiviteten slås man av den lugna
utsikten över fälten, och känner sig
nästan som ett med lantbrukaren.
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skyddade sittplatser

utställningshall

växthus
odling
värmestuga

plan 1:200
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befintligt
stationshus

Fas 1
När Uddetorps
naturstig rustats
upp och börjat
användas mer
finns ett behov
av en värmestuga
för att värma
frusna tår och
äta sin medhavda
matsäck.
Skid- och
friluftsfrämjandet
bygger en enkel
byggnad vid Tveta
station som är
utgångspunkten
för utflyktsmålet.

Fas 2
Allt eftersom
vandringslederna
i norr etableras
och dressiner
börjar hyras ut av
en verksamhet vid
Uddetorps-skolan
utnyttjas stugan mer.
Boende i trakterna
engagerar sig och
efter önskemål börjar
man småskaligt odla
vid platsen under
organisationsnamnet
“Skara Odlar”.
För att kunna
köpa in växter och
frön betalas en
medlemsavgift till
“Skara Odlar”.

Fas 3
Odlingen är populär
och för att fylla
behovet planeras ett
växthus i anslutning
till värmestugan.
Skid- och friluftsfrämjandet som nu
samarbetar med den
lokala organisationen
“Skara Odlar”
kommer över ett
parti gamla fönster
och dörrar och kan
på så sätt bygga
växthuset på ett
billigt sätt. Nu när de
kan börja odla mer
hålls även småskaliga
skördemarknader
tillsammans med
lokala bönder.

Fas 4
Dressinverksamheten går strålande
och har blivit en given aktivitet
för framför allt barnfamiljer
under sommarmånaderna och
verksamheten har ett större intresse
i att öka attraktiviteten vid Tveta
station för att ha ett starkt utflyktsmål
att marknadsföra i samband med
uthyrningen.
Samtidigt har ett större intresse växt
kring odling samt jord- och åkerbruk.
I och med detta slår grupperna ihop
sina kloka huvuden och startar ett
“prova på”-område under tak. Här
kan man, i skydd mot väder, prova på
hur livet som lantbrukare går till; hur
man odlar, och hur tåg fungerar. För
att tjäna lite pengar säljer föreningen
fika ibland men verksamheten
tas hand om ideellt och är väldigt
populär - att det kunde finnas ett
sådant intresse för detta!

Fas 5
År 2030 är det dags för nästa
fas i projektet vid Tveta station.
Dressinverksamheten, Skara Odlar och
Skid- och friluftsfrämjandet har samlat
ihop pengar, såväl genom sin verksamhet
men också tack vare donationer, och kan
nu bygga ett “riktigt” hus till sin “prova
på”-verksamhet eftersom det finns ett
behov att inomhusaktiviteter för turister
och lokalbefolkningen. Tillsammans med
Järnvägsmuséet ordnar man en historisk
del om järnvägen samt om jordbruk och
en mer interaktiv del där man kan “lukta,
känna och lyssna” på jordbruket för att på
så sätt få bättre förståelse för yrkesrollen.
Tveta station har blivit ett utflyktsmål
att räkna med och en samlingspunkt för
vandringen i Skaras norra delar. Framtiden
ser ljus ut och nya planer smids hela tiden.
Kanske kan man öppna ett mindre kafé och
kanske behövs utställnings- och prova på
delen byggas på en våning snart, vem vet?
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ÅRSTIDER

flexibilitet hos nyckelprojekten

aktiviteter året runt
naturen på vintern

vinterbad & bastu
orientering & Bastu

no

dec

okt

mars

april

Fågelskådning i botorps
mader & Storskogen

odlingsdag på
tveta station

aug

skördefest på
tveta station

sep

Svamputställning

juli

kanotutflykt
med bastubad

juni

Konstrunda med
konstföreningen

Skolutflykt till
kunskapens värld
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PULKAÅKNING VID
PINGSTAVALLEN

f

v

m

För skolor och förskolor kan
nyckelprojekten användas som
utflyktsmål kopplade till skolprojekt
med fokus på matproduktion,
skogen, jordbruk eller naturen.

jan
eb

Många av nyckelprojekten är
utformade så att de går att använda
på olika sätt under året. Genom att
uppmärksamma skillnaderna
i årstiderna och skapa evenemang
kring dem kan nyckelprojekten
bidra till att öka förståelsen och
kunskapen.

längdskidåkning &
korvgrillning

aj

Eftersom vädret är som bäst under
våra sommarmånader är det inte
så konstigt att det också finns flest
aktiviteter kring dessa månader.
Därför känns det viktigt att tillföra
projekt som går att använda året om,
i ur och skur. Projekten riktar sig
därmed ytterligare åt boende i Skara
eller i kringliggande kommuner.

Idédag för
kommande projekt

Workshop för
nya konstverk
förskolan sammanMIDSOMMARFIRANDE
fattar våren
på tveta station
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projektets Faser

realisering av projektet i sju olika steg, 2016-2030

Projektets realisering
Projektet Naturligtvis! skulle kunna
realiseras som ett flertal olika
projekt med olika aktörer efter
som det på ett enkelt sätt går att
bryta ned i mindre delar. Flera av
nyckelprojekten kan utvecklas i
olika steg över ett antal år, som Tveta
Station och Botorps mader.
Det här projektet kräver att det
finns intressenter och engagerade
människor, organisationer och
företag. Vi ser den ideella sektorn
och föreningslivet som starka
grupper med mycket engagemang
och vilja.
Nyckelprojekten kan fungera som
samlingsplatser och skapa en känsla
av stolthet och samhörighet. Med
hjälp av Hushållningssällskapet kan
vandringslederna realiseras och
då förslagsvis i samband med att
nyckelprojekten byggs.
Hushållningssällskapet kan erbjuda
rådgivning och processledning
vid utveckling av vandringsleder.
Till exempel kan kommunen få
hjälp med markägarkontakter,
kontakten med turistföretag
och att upprätta skötselplaner
(Hushållningssällskapet, 2015).
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1 - Samlad vandringskarta

2 - Workshop med Aktörer

3 - Infobox

Projektet kan starta här och nu, i
januari 2016, i samband med att
förslaget lämnas över till Skara
kommuns planeringskontor.
Genom att vi har kartlagt befintliga
vandringsleder och målpunkter
finns det en sammanhållen källa till
information, något som idag saknas.

Det är viktigt att i ett tidigt skede
kartlägga vilka aktörer som är
intressanta för projektet. Till
exempel kan kommunen till en
början köpa in några dressiner för
att sedan låta en privat entreprenör
driva uthyrningen.

För att boende och besökare i Skara
ska få upp ögonen för den lokala
naturen bör det finnas inslag av
detta i staden. Det kan till exempel
vara den infobox som ingår i vårt
förslag. Den kan enkelt byggas ihop
och förflyttas runt i staden med sin
bas utanför turistbyrån.

Vårt förslag är att man som ett
första steg skickar ut en karta över
kommunens samlade vandringsleder
till alla hushåll för att inspirera till
naturupplevelser.

Hushållningssällskapet och
Turistbyrån kan förslagsvis hålla
i en eller flera workshops för att
samla intresserade aktörer som kan
realisera projektet.

Till en början kan infoboxen
fungera som ett skolprojekt för
olika årskurser. Barn har en
otrolig kreativitet och är bra på att
marknadsföra skolprojekt för nära
och kära.

4 - NYCKELPROJEKTEN

5 - VANDRINGSLEDER

6 - Det lilla nätverket

7 - DET STORA NÄTVERKET

Steg fyra täcker en stor del av
processen och kommer förmodligen
att ske successivt över flera år.
Kanske utveklas Kunskapens värld
först, som en koppling till tidigare
nämnda skolprojekt, antingen
initierat av skolan eller av en
engagerad föräldraförening som
vill utveckla naturupplevelser för
sina barn. Kunskapens värld, likt
Tveta Station, kan börja som ett
mindre projekt för att sedan växa allt
eftersom.

Parallellt med att nyckelprojekten
utvecklas byggs vandringslederna
ut och kopplas samman med de
befintliga målpunkterna i de fall
intresse finns.

Ett nätverk skapas allt eftersom att
vandringslederna norr och söder
om Skara utvecklas i samband med
nyckelprojekten och kopplingarna
till de befintliga målpunkterna. Det
ena genererar till det andra och
när ett projekt tillkommer finns en
önskan om ett annat i anslutning.

När det mindre nätverket har
utvecklats kan det i sin tur
byggas på för att koppla till andra
vandringsleder och målpunkter
inom kommunen.

Vandringslederna kan utvecklas och
skötas om av kommunen.

Nyckelprojekten kan fungera som en
katalysator för andra projekt då nya
noder skapas.

År 2030 har ett nätverk skapats
som kopplar samman de olika
turistmålen, målpunkterna och
tätorterna i kommunen. På ett enkelt
sätt kan boende och turister röra sig
runt om i kommunen och upptäcka
naturen. Skaras identitet har stärkts
som en kommun där kvaliteter från
stad och land är väl sammanlänkade.
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5.

Diskussion

diskussion

Kunskap
öka värdet av naturen

Koppling stad & land
stärka identiteten

människan i naturen
öka mental & fysisk hälsa

varför projektet är viktigt
I boken Urbanism in the Age of
Climate Change (Calthorpe, P, 2011)
menar författaren att urbanisering är
lösningen på våra hållbarhetsfrågor
i och med att täta städer inte
kräver bilberoende. Risken med
förtätning är dock att grönområden
planeras bort till förmån för fler
bostadsområden. Det har blivit
en trend att kompensera de få
grönområdena med gröna ytor
och parker på byggnadernas tak.
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Problemet är att tillgången till
grönområden då blir en ekonomisk
fråga eftersom alla inte har råd att
bo i byggnader som tillhandahåller
grönytor på taket. I stadens övriga
parker saknas dessutom många
gånger de karaktärer som definierar
ett grönområde av god karaktär
enligt Grahn & Skärbäck (2015) i
Föreningen för Samhällsplanerings
branschtidning Plan, det vill
säga ”vildhet”, ”rofylldhet” och

”lustgård”. En park är inte sällan
omgiven av infrastruktur och det
är svårt att nå den tystnad och
det lugn som naturen ger. Det är
svårt att finna det lugn vi idag, i
vårt stressade samhälle, behöver
för att varva ner. Att minska våra
stressnivåer är viktigt för att finna
ett hållbart sätt att leva. Naturen
är därmed viktig för vår mentala
hälsa, såväl som vår fysiska. En stor
trend inom stadsplanering idag är

att förtäta städer och samhällen
med argumentet att det är så
framtidens städer måste se ut för att
vara hållbara. Det är problematiskt
att grönområden prioriteras bort.
Framtida generationer kanske kan
använda bilen i mindre utsträckning,
men ständigt behöva vistas i den
stressiga stadsmiljön som bidrar till
en dålig folkhälsa.

Projektets ambition är dels att
förena ett framtida hållbart klimat
med förbättrad folkhälsa. Dessutom
visar forskning på att ju oftare
människor vistas i naturen och ökar
sin kunskap om den, desto mer bryr
de sig om sin miljö och tar ett större
ansvar för den. Hur ska vi kunna ta
vara på vår planet, om vi inte känner
den? Närturism är också bra av andra
anledningar. Att åka till Thailand på
vintern och Mallorca på sommaren
är inte hållbart för klimatet. För att
utmana dessa turistmål är det viktigt
att det erbjuds goda besöksmål i ens
egna land och nära ens hemstad.
Det finns många fina miljöer

och intressanta målpunkter i vår
närhet om vi bara lyfter blicken
lite. Visserligen blir det svårt för
vandringsleder i Skara att utmana
vita sandstränder i Khao Lak men
det är ett försök att få människor att
titta runt omkring sig istället för att
direkt kolla flygbolagens billigaste
avgångar. Närturism är en hållbar
inställning till framtiden.
För att öka värdet av naturen och
göra det enklare för människor
att röra sig mellan stad och land
behandlar projektet kopplingarna
under de stora vägarna som omger
Skara tätort. Genom att förbättra

kopplingarna och ge tonvikt åt
landsbygden kan även Skaras
identitet stärkas. Skara kommun
kan bli en plats på kartan i fler
sammanhang än Skara Sommarland
och Hornborgasjön. Här finns
massor att upptäcka och vara stolt
över. Konceptet med ett utsträckt
Naturum ramar in projektet genom
att det tar avstamp i något befintligt,
en välfungerande struktur att bygga
vidare på. Tanken med det utsträckta
Naturumet är att inte fokusera
all kunskapsspridning på ett och
samma ställe utan låta naturen tala
för sig själv på de olika platserna och
i de olika noderna där nyckelprojekt

föreslås. De presenterade
nyckelprojekten är enbart exempel
på aktiviteter och målpunkter som
skulle kunna finnas längs vägen,
det viktiga för att ta projektet vidare
är lokalt engagemang. Det måste
finnas aktörer som är intresserade
av att realisera projekt som lockar
folk att röra sig mer ute i naturen.
Ideellt engagemang har en enorm
kraft om det bara ges utrymme att
blomstra och när eldsjälar har startat
upp projekt blir det lättare för andra
människor att följa i deras fotspår.

INFORMATION

det stora nätverket
koppla ihop kommunen

det lilla nätverket
förstärka kopplingar i norr och söder

DE FEM SINNENA

nyckelprojekt
skapa målpunkter i noderna
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