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[AKTIVITETER] [NATUR] [ V A T T E N ]
[LEK]
[SOLA]
[FRILUFTSLIV]		
[BRYGGOR]		
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[PROMENADER]
[RASTA HUNDEN]
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[FISKA]		
[CAFÉ]
[TRAMPBÅTAR] [EXPERIMENT] [PICNIC]
[ D A N S K V Ä L L A R ]
[ A L L S Å N G ]
[TEATER]		
[SKRIDSKOBANA]		
[MINIGOLF]
[ÖPPEN ÄNG] [BEACHVOLLEYBOLL]
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SKÖVDES
CENTRAL PARK
Detta är ett gestaltningsprogram för upprustningsarbetet med Boulognerskogen. Ett
gestaltningsprogram är ett samrådsdokument
där riktlinjer överenskommes för idéer om
parkens framtida utformning. De tankar och
idéer som här presenteras kan användas helt
eller i delar. Åtgärderna kan också ses som en
meny där de olika inslagen kan genomföras i
olika etapper.
Hur väl gestaltad en park än är så står den sig
ändå slätt utan intressanta verksamheter som
kan locka besökare. En park måste laddas
med liv och aktiviteter. Det är därför angeläget
att gestaltningsprogrammet inbegriper samråd
med och engagemang från ideella och andra
föreningar, restauratörer och entreprenörer,
företag och olika verksamheter som ser parken
som en möjlighet att tillsammans åstadkomma
en spännande och händelserik helhet vilken
bidrar till staden Skövdes attraktivitet som
livsmiljö, företagarplats och besöksmål för hela
regionen.
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JÄRNVÄGEN

HÖGSKOLAN

RESECENTRUM

VOLVO
BALTHAZAR
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SKÖVDES STADSPARK - FRAMVÄXT / HISTORIA
Skövdes Boulognerskog är en klassisk stadspark som är
14 hektar stor. Parken har en lång historia som
rekreationspark för stadens invånare. Parken härstammar
från 1800-talets mitt och har haft olika roller och även
användning under de dryga 150 år som passerat. Parken
erbjuder varierade miljöer med omväxlande öppna och
slutna partier samt även generösa vattenkontakter. I ett
stadsperspektiv kan man också konstatera att parken är
mycket centralt belägen. Det finns få svenska städer som
har ett så stort och skiftande naturparksområde så centralt
beläget i staden. Viss bebyggelse har naggat i parkens
västra kant men naturparkskaraktären är fortfarande
relativt intakt.
Under andra halvan av 1800-talet växte många stadsparker fram i Sverige. ”Till stadsbornas nytta och förlustande”, vilket är titeln på Catharina Nolins doktorsavhandling i ämnet från 1999. Borgerskapet behövde detta
slags rekreationsrum för det sociala livet. Skulpturer, musikpaviljonger, prydnadsplanteringar och lusthus tillhörde
ofta ingredienserna. Men framför allt var tidens naturvurm,
vilket även visade sig bland Europas diktare, författare, kompositörer och målare, ett skäl till varför centralt
belägna parker anlades. Parkens helhet, möjligheten att
träda in i en annan värld, var viktig i gestaltningen. Flera
av dessa parker byggdes upp kring ett källsprång och
kring traditionen att ”dricka brunn”. Helsingborgs Ramlösa
Brunn och Ronnebys Brunnspark är ett par exempel.
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Skövde var vid 1800-talets mitt något av en vallfärdsort
dit folk reste för att dricka hälsobringande vatten och ta
kalla bad. Denna brunnstradition uppkom i Skövde när
stambanan mellan Stockholm och Göteborg blev klar
1863. En träpaviljong, ett så kallat Schweizeri, byggdes
1865 i vilket man även serverade alkohol. Det sociala
livet växte i ett område som förut varit betesmark men
som nu kallades Boulognerskogen efter förebilden i Paris.
En vattenkuranstalt byggdes med ett badhus som kompletterades med ett så kallat societetshus, vilket var typiskt
för tiden och ofta bestod av en hotellanläggning med restaurang. Till societetshuset anlades också en finpark med
rabatter och slingrande gångar för stärkande men också
för sociala promenader runt och i parken.
Boulognerskogen expanderade men brunnsverksamheten
avstannade så småningom efter sekelskiftet. Schweizeriet
revs och ersattes av en ny restaurang, numera kårhus, år
1882. Parken fick ansiktslyftningar på 1880-talet efter
den ritning som upprättades 1874 och som är det äldsta
parkdokumentet över Boulognerskogen som vi känner.
Från denna tid härstammar också det värdefulla trädbestånd som vi kan dra nytta av idag. Efter att badhuset och
societetshuset rivits återstår det idag från parkens tidiga
historia restaurangen/ kårhuset, musikpaviljongen, Lejonbrunnen (dock flyttad) men framför allt gångvägsystemet
och de olika trädbestånden.
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SKÖVDES STADSPARK - FRAMVÄXT / HISTORIA
En annan viktig aspekt i parkens historia var naturens
helande verkan. Naturens livgivande kraft kunde balansera
den framväxande industrialismens ohälsosamma,
dammiga och mörka miljöer. Detta argument har fått
förnyad kraft i våra egna dagar. Även om 1800-talets
parker i första hand vände sig till borgerskapet innebar
de så småningom möjligheter även för en framväxande
arbetarklass. På 1930-talet trädde sålunda parken in i en
ny fas vilket hade att göra med folkrörelserna och även
idrottsrörelsen, vilken växte sig stark i Skövde. En badsjö
anlades 1933, en av landets första konstgjorda sjöar,
vilken senare kompletterades med en regleringsdamm,
numera Fågeldammen. Vintertid var sjön bandyklubbens
matcharena och även allmänheten åkte skridskor här.
Under 1940 och 50-talen var Boulognerskogen stadens
främsta sociala mötesplats med arrangemang av olika
slag; hembygdsfester, lekaftnar, midsommarfirande och en
återkommande och omtalad eldfest.

Sista eldfesten i Boulognerskogen hölls 1964. Sjön
fick permanent badförbud 1973 och därmed minskade
allmänhetens intresse för parken ytterligare. Ryktet spreds
att parken var tom och mörk och farlig att vistas i.
1992 blev restaurangen kårhus och byggdes även till.
Under 2000-talet byggdes tre tiovåningshus samt ett
höghus om 18 våningar, samtliga för studentboende.
Studentkårens verksamhet vänder sig dock uteslutande till
studenter och är dessutom tynande när nu kårobligatoriet
har försvunnit.
Boulognerskogen är idag en vardagspark som används
av skövdeborna, av förskolor, studenter och äldreboendet
Ekedal, men har ett läge i staden som antyder helt andra
och utvidgade möjligheter.

En tendens i samhället i stort och även i Boulognerskogen
var att sådana aktiviteter flyttades inomhus under 1960
och 70-talen när städerna byggde islador, ungdomsgårdar, bollhallar och daghem. De sociala och idrottsliga
arrangemangen, vilka gett parkens dess liv och värde,
flyttade istället in i lokaler. Nyttjarna lämnade därmed
parken och dess funktion som aktivitetsrum upphörde.
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BOULOGNERSKOGEN - VISION
Handlingsprogrammet:

Vision Boulognerskogen:

Upprättad 2009 06 25, Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen

Framtagen av Arbetsgruppen i samarbete med Sweco architects

”BOULOGNERSKOGEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS MED STARK KULTURELL
IDENTITET FÖR REKREATION, AKTIVITETER OCH KONSTNÄRLIGA UPPLEVELSER”

Delmål:

ÖKAD UTNYTTJANDE ÅRET
BOULOGNERSKOGEN
SKA VARA EN PLATS FÖR OM, DYGNET RUNT
ALLA
UTVECKLA UNIK OCH
BERIKANDE REKREATION

TYDLIGGÖRA PARKENS
ENTRÉER FRÅN CENTRUM
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SKAPA BÄTTRE
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
LEK OCH SAMVARO

ÖKA UPPLEVELSEN OCH
NYTTJANDET AV PARKENS
VATTEN
FÖRBÄTTRA KÄNNEDOMEN OM PARKEN

Den övergripande idén är att utveckla Boulognerskogen utifrån sina kärnvärden. Dessa kärnvärden kan sammanfattas i fyra punkter som ska vara bas i parkens framtida utveckling:

1.
2.
3.
4.

PARKENS LÅNGA BERÄTTELSE-HISTORIEN

PARKENS ”SJÄL” I DE VATTENNÄRA MÖJLIGHETERNA-SÅVÄL VISTELSE VID OCH KRING VATTEN; SJÖAR OCH
BÄCKAR, SOM BRUNNSDRICKANDE
PARKENS VÄRDEFULLA OCH NUMERA MOGNA
TRÄDBESTÅNDE MED VARIERAD KARAKTÄR
PARKENS TRADITION SOM PLATS FÖR HÄNDELSER,
EVENEMANG OCH REKREATION-SÅVÄL TILL FEST SOM TILL VARDAGS

GE UTRYMME FÖR
INSPIRERANDE
KONSTUPPLEVELSER
GESTALTNINGSPROGRAM BOULOGNERSKOGEN

BOULOGNERSKOGEN - BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Boulognerskogen är 14 hektar stor och beskriver en triangulär yta. Största
längdmåttet är 485 meter och på bredaste stället är parken 290 meter.
Parken har formen av ett bäcken som har sin lågpunkt i nordväst. Dalens
botten formas av bäcken i söder, vilken sedan kulverterats till Fågeldammen, vilken fungerar som regleringsmagasin till Boulognersjön. Den senare
är 12 800 kvm stor. Den konkava formen ger parken en viss topografisk
dramatik.
Till skillnad från förr inskränker sig dagens verksamheter till kårhusets
restaurang, vilken oftast är stängd, och minigolfbanan i tallskogen, vilken
dock sällan används.

Sociala aktiviteter

Lekplats vid ängen

Boulognersjön

Parken används idag som vardagsmiljö för förskolor, för promenader och
vistelse samt även för enstaka större arrangemang. Vid sådana tillfällen körs
en mobil scen in i parken för att monteras upp söder om sjön. En lekplats
på ängen är uppskattad men skulle kunna utvecklas så att den utnyttjar
naturen bättre och på ett mera aktivt sätt.

Historiska inslag
Musikpaviljongen, gångvägsystemet, trädbeståndet, Lejonbrunnen samt
östra delen av kårhuset utgör de tydligaste historiska spåren i parken.

Sjöarna
Fågeldammen är instängslad och delvis igenvuxen. Fågellivet är så intensivt
att platsen upplevs som skräpig och otillgänglig. Boulognersjön är belagd
med badförbud och stränderna är sanka.

Boulognersjön

Kärret

Belysning
Ljusmiljön är brokig med en mängd olika armaturtyper och ljuskällor. Tillsammans ger detta en bild av en splittrad miljö som tillkommit bit för bit.
Belysningen understöder inte parkens gångvägsystem och olika rum.
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BOULOGNERSKOGEN - BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Gränser, trafik, vägar
Kårhuset

P-platser

Hjovägen

Studentbostäder

Ekedals
äldreboende

Boulognerskogen ligger trots sin storlek och centrala läge
avskuren från sitt omland. I öster utgör spårområdet och
de utbredda parkeringarna en barriär. I norr och söder är
Hjovägen och Kavelbrovägen avskärande trafikområden.
I öster ansluter parken med en lång kant till ett flackt
område med parkeringsplatser och asfalterade vägar.
Här finns också Volvos representationsbyggnad samt
Ekedals äldreboende. Relationen mellan parken och detta
verksamhetsområde är inte gestaltad utan oförmedlad.
I norr finns en relativt stor parkeringsplats på vägen upp
mot kårhuset. Parkeringen är ofta full även när kårhuset
är stängt vilket tyder på oreglerad okynnesparkering.
P-platsen utgör ett intrång i parken.

Musikpaviljongen

Stigsystem och tillgänglighet

Lejonbrunnen
Volvo

Asfalterad väg
Grusstig

Kavelbrovägen

Boulognerskogens stigsystem är historiskt och härstammar sannolikt från 1874 års plan. Det är intrikat och utlagt
så att parken trots sina nivåskillnader kan nås överallt utan
trappor. Stigarna kan delas upp i ett överordnat system
med mera direkta förbindelser genom och i parken samt
ett mera vindlande system som mera lämpar sig för
flanerande och som framför allt finns i den skogklädda,
fuktigare och mera trolska södra delen.

Parkeringen

Kårhuset
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BOULOGNERSKOGEN - NATURKARAKTÄRER

Vegetationstyper
Södra delen består av ett björk/ alkärr och även vissa
bokskogsinslag. Bäcken har två grenar varav den västra
är snarast ett dike. Trädbeståndet är här fullmoget och når
en höjd av ca 20 meter. Buskskikt saknas vilket skapar en
speciell, trolsk karaktär av pelarsal. Fältskiktet är spektakulärt
på våren då ett sipp-flor klär marken.

TALLSKOGEN
TORRT, HÖGLÄNT

BOULOGNERSJÖN

ÖPPEN, OUTNYTTJAD

SLÄNTEN
BRANT, VEGETATIONSLÖST

ÄNGEN

FÅGELDAMMEN

GRÄSMARK, EXTENSIVT SKÖTT

DELVIS IGENVUXEN

Norra delens höglänta del består av en mogen tallskog
som skapar en torrare och genomsiktlig miljö vid kårhuset
och musikpaviljongen. Mellan stammarna bjuds utblickar ut
över ängen och sjöarna.
Centrala delens äng och sjöar är öppna och solbelysta. Fågeldammens ö är igenväxt medan Boulognersjöns
miljö är öppen och i stort sett fri från vegetation vilket gör den
rumsligt sett relativt obearbetad. Stränderna är sanka och
svåranvändbara. Vattenpassagen mellan sjöarna är kulverterad och Fågeldammen instängslad.

KÄRRET
AL, BJÖRK, VÅTT, LÅGLÄNT

Östra slänten vid Boulognersjön är rumsligt stum och
i norr övergår sjön i en upp-bankad gång/ cykelväg och
därefter Hjovägens trafikerade miljö. En dikesridå med sälg
och pil ger visst skydd.

Kärret
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Ängen

Tallskogen

Boulognersjön
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BOULOGNERSKOGEN - STYRKOR OCH SVAGHETER
STYRKOR
>> UPPVUXET TRÄDBESTÅND
>> VARIERANDE VEGETATIONSTYPER
>> CENTRALT LÄGE
>> HISTORISKA SPÅR OCH LÅNG TRADITION
>> NÄRHET TILL UTVECKLINGSBARA VERKSAMHETER SOM
ÄLDREBOENDET, BALTHAZAR SINNENAS VERKSTAD OCH VOLVO

Sippkärret

Boulognersjön
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Fågeldammen
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BOULOGNERSKOGEN - STYRKOR OCH SVAGHETER
SVAGHETER
>> PARKEN SAKNAR STARKA ATTRAKTIONER
>> ENTRÉERNA ÄR OTYDLIGA OCH IBLAND SVÅRTILLGÄNGLIGA
>> KONTAKTERNA MED STADEN ÄR AVKLIPPTA ELLER SVAGA
Kårhuset

>> KÅRHUSET ÄR OFTAST STÄNGT OCH BIDRAR INTE TILL
PARKENS LIV
>> BELYSNINGSMILJÖN ÄR SPLITTRAD
>> PARKENS MÖJLIGHETER TILL REKREATION VID VATTEN ÄR OUTNYTTJAD
Fågeldammen

Entré från resecentrum
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Lekplatsen

Talldungen
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PROJEKTETS FRAMTID - AKTIVITETER
SKÖVDEBORNA VILL HA:

Enkätundersökning på Skövde kommuns hemsida, 2011

CAFÉ / SERVERING

72%

AKTIVITETER

50%
25%

LEKMILJÖ

25%

PLANTERINGAR

16%

SCEN

15%

SOFFOR

15%

TILLGÅNG TILL VATTEN

14%

FÖRBÄTTRADE GÅNGSTRÅK

9% BARNENS
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PROJEKTETS FRAMTID - MÖJLIGA INSLAG
Rörelse / Lek
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8. TALLSKOG MED CAFÉ
OCH MUSIKPAVILJONG

ÅTGÄRDER FÖR EN
MER ATTRAKTIV PARK

2. SJÖPAVILJONGEN

3. KÖRSBÄRSTERRASSERNA
4. PENSIONÄRSHYLLAN
7. LEKÄNGEN MED
TRÄDKOJORNA
5. FÅGELDAMMEN MED SOLDÄCKET
6. GRÖNA HÄCKEN

1. TREE TOP WALK
9. RHODODENDRONDALEN

OCH VATTENTRAPPAN

6. PARKENTRÉER MED
GRÖNA HÄCKEN

10. SIPPKÄRRET MED
UPPTÄCKARBRYGGOR

SKALA 1:2000 / A3
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FÖRSLAGET
10 ÅTGÄRDER FÖR
EN MER ATTRAKTIV PARK
1. Tree Top Walk
2. Sjöpaviljongen
3. Körsbärsterasserna
4. Pensionärshyllan
5. Fågeldammen med soldäcket och 		
vattentrappan
6. Parkentréerna med gröna häcken
7. Lekängen med trädkojorna
8. Tallskogen med café och
musikpaviljong
9. Rhododendrondalen
10. Sippkärret med upptäckarbryggor
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FÖRSLAGET - TREE TOP WALK
Nytt öppet Tree Top Walk
rör med bibehållen
struktur

Befintligt väderskyddat
gångrör

Ute

Inne

Belys rörets välvda undersida
Trapphuset flyttas så att
det ligger sidoordnat
Rhododendrondalens
sluttning mot
Boulognerskogen

1.
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FÖRSLAGET - TREE TOP WALK
ALTERNATIV PÅ FÖRLÄNGNING

A

B

C

Tree top walk är en promenad bland trädkronorna. En av
Boulognerskogens brister idag är att den ligger avskuren
från staden och har otydliga entréer. Som i många
svenska städer delar järnvägen staden och bildar en
barriär såväl vid resecentrum som genom sitt utsträckta
spårområde. För att komma ner på perrongerna och även
ner till hyrbilsparkeringen byggdes en kommunikation som
i folkmun kallas Tuben. Tuben kan förlängas och ur sitt
skal få en öppen fortsättning som är en bro vilken leder
ut i parken. Bron kan landa med ett trapp-plan och/ eller
hiss mitt i parkens hjärta. Bron befinner sig ca 8 meter

Skövde
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Skövde

ovan mark och besökaren befinner sig bland trädkronorna
och i fåglarnas värld. Liknande sk Tree Top Walks finns på
några andra ställen i världen, tex i
Australien och även i den välkända Kew Gardens i
London. En Tree Top Walk innebär en attraktion i sig och
skulle även bli en spektakulär ny entrépunkt till Boulognerskogen. Bron kan även förlängas och nå ända över
till andra sidan av dalgången, då med en mellanstation i
parken.

Kew Gardens

Kew Gardens
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FÖRSLAGET - SJÖPAVILJONGEN

Bullerskärm mot
trafiken
Långbänk i söderläge

Flugfiske

Hyrbåtar

Café / soldäck
Nedsänkt
bassäng

2.
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Uteduschar
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FÖRSLAGET - SJÖPAVILJONGEN
Sjöpaviljongen är en anläggning som ger möjlighet att utnyttja Boulognerskogens vattenmiljö på ett bättre och mera varierat sätt. Paviljongen består av
en byggnad, ett sydvänt soldäck och en pir som skjuter ut i sjön. Soldäcket
har på sin södra sida en anlagd sandstrand med duschar och kanske ett
”utegym”. Själva paviljongen kan innehålla café, omklädning och toaletter
men kan också vara ett mycket enkelt system av skärmväggar utan inomhus
utrymmen men kanske med ett låsbart utrymme för tex solstolar. Eftersom
Boulognersjöns vatten är otjänligt för bad är Sjöpaviljongen gjord som en miljö
där man kan vara nära vattnet utan att bada i det. Piren är en sådan miljö där
man kan komma långt ut över vattenytan, sola på den träbeklädda ytan, låna
båt/ kanot, kanske fiska, sitta på den långa bänken. Piren har en uppdragen
kappa baktill som skärmar av mot Hjovägen.
Tanken om Sjöpaviljongen kan utvecklas. Man kan tänka sig bastubad, eller
en mindre bassäng med badbart vatten nedsänkt i sjön, eller förstås en
restaurerad vattenmiljö i sjön. Sjöpaviljongen kan bli en modern version av det
kallbadhus som en gång fanns här.

Referensbild över piren,
Sjövikstorget

Uthyrning av kanoter

Uteduschar
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Sjövikstorget

Sjövikstorget

Sektion över piren, Sjövikstorget
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FÖRSLAGET - KÖRSBÄRSTERRASSERNA
Den långa slänt som finns öster om Boulognersjön
används vintertid för kälkåkning och har om våren
generösa lökplanteringar. Som social miljö och som
blickfång kan slänten utvecklas, liksom den sanka strandkanten vid släntens fot. Strandkanten kan stabiliseras
och göras till en kaj med möjligheter till promenader och
kompletteras med sociala platser med sittplatser. Slänten
kan få en mjuk terrassering och planteras med grupper av
körsbärsträd med vårblomning. Slänten blir ett blickfång
sedd inifrån parken och även från Hjovägen, den blir
intressantare för pulkåkarna och kajmiljön blir dessutom en
ny intressant målpunkt för promenader i parken.

Blommande körsbärsträd

Social miljö med trädäck,
sittplats och brygga

Stabiliserad strandkant

Körsbärsblomning
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FÖRSLAGET - PENSIONÄRSHYLLAN
Pensionärshyllan skjuter ut ur slänten i norr och ger
möjligheter till utblickar över dalgången samt fina sollägen.
Det är även en social målpunkt för parkens besökare i
allmänhet men för Ekedals äldreboende i synnerhet.
Pensionärshyllan ligger nära Ekedals entré och gör det
enkelt för personal att köra ut rullstolar i en helt tillgänglig
miljö. Platsen kan få väderskydd och belysning.
Generös väderskyddad plattform.
Gott om plats för rullstolar och sittande.
Utblickar mot parken och sjöarna.

Sandgrundsparken

Stegastein, Norge

4.
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Sandgrundsparken
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FÖRSLAGET - FÅGELDAMMEN MED SOLDÄCKET OCH VATTENTRAPPAN
Gallra bland
trädbeståndet
Stockar som
avgränsing

Soldäck

Ö-platsen

Fågeldammen är idag helt dominerad av fåglar; avstängslad och otillgänglig. Stängslet tas bort, ön gallras ur och görs till en social miljö och
en morgonbrygga byggs som en plats där man både kan få kontakt
med dammen och med promenadstråket. Med fler människor i en
öppnad miljö kan en bättre balans mellan fåglar—människor uppnås.
Med stängslet borta kan säkerhetsfrågan lösas med antingen en barriär
av trästockar eller en kant i form av ett steg, eller båda. Åtgärden förbättrar också vattenkvaliteten i sjöarna genom minskad mängd fågelträck.
Umeå Campus
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Vattenpassagen mellan de två sjöarna är idag kulverterad. Att öppna
denna kulvert ger en möjlighet att bygga en vattentrappa, vilken blir
en intressant lek- och rekreationsmiljö som dessutom hjälper till att
syresätta vattnet. Bron blir då en social plats med utblick över det
brusande vattnet. Brons räcken kan få en utformning som bättre svarar
mot detta.

5.
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FÖRSLAGET - FÅGELDAMMEN MED SOLDÄCKET OCH VATTENTRAPPAN
Ge bron en ny design
Vattentrappa

Vattentrappa, Sjövikstorget
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Bron idag

Fågeldammen idag

Vattentrappa, Sjövikstorget
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FÖRSLAGET - PARKENTRÉERNA MED GRÖNA HÄCKEN
E

e

e

e

E

För att ge parken stark identitet är det viktigt att
definiera dess gränser. Man ska som besökare
uppleva att man rör sig från en miljö till en annan,
att man stiger in i ett säskilt rum. En åtgärd för att
uppnå detta är att plantera en häck som definierar
gränsen. Detta skulle också förtydliga de lite upplösta
situationer som finns framför allt mot öster. Även
studentboendets bostadsmark kan klargöras på ett
enkelt sätt med en sådan häck.

Artvalet kan var måbär, som är ett säkert val, eller
möjligen liguster, som är vintergrön, eller bok, som
är något mera krävande som art. Häcken bör klippas
en eller två gånger om året. Häcken bör vara så pass
hög att den uppfattas som en avskiljare men inte
högre än att man skymtar parken bakom. Lämplig
höjd bör vara 120—140 cm.

GRÖNA HÄCKEN

E

E

e
e

E

6.
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E

SIDOENTRÉ
Markera parkens gräns
med gröna häcken

HUVUDENTRÉ

Häck markerar
parkens gräns
Skylt
Kalkstensmur

Inne i parken

Utanför parken
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FÖRSLAGET - PARKENTRÉERNA MED GRÖNA HÄCKEN
För att skapa en inbjudande känsla bör parkens entréer
ha en välkomnande utformning och även placeras på rätt
platser. I Boulognerskogen kan man urskilja flera entréer
varav vissa är viktigare (huvudentréer) och andra är
underordnade (sidoentréer). Entréerna kan få en principiell
utformning som återkommer på samtliga platser med viss
variation, avpassade till platsen. I förslaget innebär detta
en kalkstensmur i vinkelform som monteras i sitthöjd och
som öppnar upp vyn in mot parken, en ”entrématta” av
smågatsten samt en entréskylt som kort säger något om
parken.
Låg sittmur i kalksten

Entrématta

Häck

Klippt häck,
höjd ca: 120 - 140 cm

Studentboendets bostadsmark klargörs
med hjälp av häck
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FÖRSLAGET - LEKÄNGEN MED TRÄDKOJORNA
Den centrala ängen är även idag använd till lek och
rekreation och utvecklas till en miljö där lek bättre integreras i naturmiljön. Några sådana exempel kan vara
trädkojor, långgungor från träden, färgglada fågelholkar,
balansstockar. Ängen bör också utvecklas som scenplats
vid större uppträdanden men kanske också vid mindre.
Som en stomme för detta men också för att ge ängen
en rumslig definition anläggs några långa ”linjaler” av
stenmurar av staplad kalksten i sitthöjd.

7.
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Plan över lekängen med murlinjalerna

Sektion över murlinjal
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FÖRSLAGET - LEKÄNGEN MED TRÄDKOJORNA
Arrangera ett antal trädkojor i träden runt lekplatsen.
Olika design, olika arkitekter
/ designers. Ev. sponsrade av
lokala företag.
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FÖRSLAGET - TALLSKOGEN MED CAFÉ OCH MUSIKPAVILJONG
För parkens skull är det angeläget att restaurangen öppnas för
caféservering och helst också utskänkning och mat kvällstid.
Det finns ingen annan restaurang i Skövde som kan erbjuda
en uteservering av detta slag. I den torra, aromatiska tallskogen
kan några ”lounge-bänkar” i trä byggas, som kan kompletteras
med lösa möbler under säsong. Restaurangens nuvarande
entrétrappa och staket görs om så att musikpaviljongen
kopplas till restaurangen, tex med en utrullad ”matta” i kalksten.
Minigolfbanan tas bort.

Kulöra lycktor i säsong
Öppnad
terrass

Lösa stolar och bord

Lounge - möbler i trä

Breddad
trappa
4 p - platser
borttagna
Sektion över Tallskogens Lounge

8.
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Musikpaviljongen

Plan över restaurangen
och musikpaviljongen

Kårhuset

Musikpaviljongen

Tallskogen
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FÖRSLAGET - RHODODENDRONDALEN
Boulognerskogen är på det hela en naturpark. För att öka
parkens attraktivitet introduceras flera blommande inslag. Dessa
bör dock anpassas till parkens karaktär och topografi. Den
västra slänten som idag är stum och intresselös kan utformas
som ena kanten av en rhododendrondal; ett klassiskt inslag i
många svenska parker från denna tid. Rhododendronbuskaget
innebär också att parken får en bättre avskärmning mot parkeringsplatserna.
Rhododendron

Slänt mot parkering
Rhododendrondal
Rhododendrondalen i Sofiero

9.
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Slänten idag
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FÖRSLAGET - SIPPKÄRRET MED UPPTÄCKARBRYGGOR
Det fuktiga och trolska al/ björkkärret med sitt strömmande vatten
görs till ett upptäckarlandskap med vatten och det biologiska livet
som utgångspunkt. Bäckfårorna muddras för bättre vattenflöde. Den
västra grenen grävs om för att ge bäcken en mindre dikeslik utformning. Mindre laguner grävs ur för att skapa miljö för insekter, grodor
och kanske vattensalamandrar. Ett par bryggor anläggs där man
kan sitta vid vattnet. Trampstenar läggs ut i vattnet för att stimulera
balanslek och även skapa vad-ställen. ”Naturvetenskapliga experiment”
byggs—reglerbara dämmen, ”lejonskrämma”, vattenhjul, möjligheter
att mäta vattenhastighet med tex barkbåtar. Dessa inslag görs lämpligen
i samarbete med Sinnenas verkstad Balthazar, som finns omedelbart
söder om Kavelbrovägen.

vinter

10.
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SIPPKÄRRET:
Bearbetning av bäckfåran
Trampstenar
Plantering i vattenbrynet
Upptäckarbryggor

höst
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AKTIVITETER - TEMASLINGOR
För att komplettera parkens aktivitetsinnehåll görs en
del av gångvägarna till temaslingor. Det kan tex vara
följande:
»»Joggingslingan (kilometermarkering, 		
sviktande asfalt)
»»Pensionärsslingan (asfalteras)
»»Naturstigen (skyltar med info om flora och 		
fauna)
»»Historiska slingan (skyltar samt dricks-		
vattenbrunnar)
»»Upptäckarslingan (skyltar med ”gåtor”/ 		
Balthazar)

JOGGINGSLINGAN
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Hur långt har
jag kvar?

Stållinjal definierar gränsen
Tartanbana,
lättsprunget och
rullstolsvänligt

PENSIONÄRSSLINGAN

N AT U R S T I G E N

HISTORISKA

SLINGAN

U P P TÄ C K A R S L I N G A N
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AKTIVITETER - DRICKA BRUNN

DRICKSFONTÄNER
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Boulognerskogen har historiskt haft som ett viktigt inslag
att kunna dricka brunn där. Idag är det bara Lejonbrunnen
som står kvar som ett monument från denna tradition.
Dricksvattenfontänerna är ett sätt att tillfoga ett inslag i vår
egen tid som likväl refererar till parkens tradition att dricka
det hälsobringande vattnet. Ett antal, kanske 8—10
stycken, skulpturala dricksvattenfontäner sätts ut och får
vara markörer för den historiska slingan. Fontänerna är
gjorda i kalksten och varierar i form, färg och ytbearbetning men har det gemensamt att de påminner om en
amfora. De kan utformas av en konstnär. Vattnet sätts på
med ett trycke på amforans sida och är sedan på i tex

30 sekunder. Vattnet faller ner på en grund skålning på
amforans topp. Frånflödet sker genom att vattnet rinner
över kanten och ner utmed amforans sidor, som i sitt våta
tillstånd låter stenytan framträda på ett annat sätt. Den
som vill dricka sätter en tumme under pipen och vattnet
trycks då upp till en dricksvattenstråle genom ett hål i
rörets övre del. Den lilla vattenytan speglar himmelsljuset
och lockar småfågel.
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AKTIVITETER - SOCIALA PLATSER
SOCIALA PLATSER:

Ringarnas storlek
representerar grad
av social aktivitet

För att en park ska uppfattas som inbjudande och locka
folk att vara där är det avgörande att det finns intressanta sociala punkter utplacerade i parken. Dessa kan i
enklaste formen vara en bänk med en utsikt, men också
mera sammansatta arrangemang med olika slags inslag
som gör att folk samlas, träffas, umgås, utför eller deltar i
aktiviteter. Pensionärshyllan, utsiktsbryggorna, sjöpaviljongen representerar alla sådana lite mer sammansatta sociala punkter. Det är viktigt att de sociala punkterna
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är utplacerade så att de inspirerar till rörelse mellan
parkens olika delar men också att de är en blandning
mellan stort och smått; en intim plats för samtal mellan ett
par besökare, eller en plats i solen med utrymme för en
lite större grupp, eller en aktivitetsplats som kan attrahera
hundra människor eller mer. Kartan visar denna tanke
där ringens storlek representerar en uppskattning av hur
många människor som samlas där.
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AKTIVITETER - KONST
Konst i park
Konst är ett sätt att åstadkomma möten och diskussion
mellan människor. Den offentliga konsten har på så sätt
en viktig uppgift i det demokratiska samhället. Konst
är också en spegel av vår kultur och innehåller många
sociala, taktila och tankemässiga aspekter. Konst kan
provocera, förundra, väcka, intressera, engagera. Konst i
parkmiljö är en vanlig företeelse med historiska anor. Ser
man på vilket sätt konst har tagit plats i parkmiljöer förstår
man också hur konsten har utvecklats. Det klassiska sättet
att använda konst i parkmiljö är dekorativa eller historiska
skulpturer som tar plats på utvalda platser i parker. De
samverkar med naturens möjligheter att åstadkomma
varierade miljöer med sol, skugga, öppet, slutet, storslaget, intimt.
Skulpturparker och Land Art
Sedan 1960-talet har konst i parkmiljö ofta dragit mot
nya intryck präglade av de rörelser som vill arbeta med
konst utifrån naturens egna material och förutsättningar.
Detta har inneburit att konstnärer arbetar med vatten,
vegetation, jord och klimat på ett annat sätt än vi sett
tidigare. Sådana konstverk kan vara permanenta eller
tillfälliga till sin karaktär.
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Förebilder och jämförelser:
SVERIGE:
Klassisk park traditionell konst
Rottneros, Sunne
Görvälns slott, Jakobsberg
Göta kanals skulpturstråk
Millesgården Stockholm

Stadsparker
Borås
Örebro
Esplanaden Huskvarna
Karlavägen Stockholm
Moderna museet, Stockholm

Klassisk park samtida konst
Marabouparken, Sundbyberg
Naturpark med samtida konst
Umedalen, Umeå
Wanås, Hässleholm
Edsviks skulpturpark

Skulpturparker till museum
Skissernas museum, Lund
Norrköpings konstmuseum
Skulpturparker med tema
Konst på Hög, Kumla

INTERNATIONELLA FÖREBILDER:
Louisiana, Hellerup
Fondation Maeght i Saint-Paul de Vence
Giordino dei Tarocchi, Groseto, Toscana
Tørskind skulpturpark, Egtved, Vejle
Tranekjaer skulpturpark
Kröller-Müller Museum, Ottelo, Holland

Vigelandsanlegget, Frognerparken, Oslo
Park Güell, Barcelona
Yorkshire Skulpturpark, Haworth Village,
UK
Storm King Art Center, Orange County,
New York, USA
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AKTIVITETER - KONST
Verksamhet
Skövde kommun genom kulturförvaltningen och konsthallen bör vara drivande i en process som syftar till att
göra Boulognerskogen till en verkligt intressant plats inte
bara för naturupplevelser och levande historia utan också
för konstupplevelser. Dessa tre aspekter bör för övrigt
samverka i den totala upplevelsen av den framtida parken.
Att finna bra förebilder för arbetet utgör ett effektivt
redskap och det som ofta nämns är exemplet Borås, som
har ett växande inslag konst såväl på gator och torg som
i stadsparksmiljön. Man kan tänka sig ett antal samarbetspartners där Statens Konstråd är en. Kommunen
bör också upprätta ett särskilt viljedokument som anger
visionen om hur Boulognerskogen i framtiden blir en konstattraktion för såväl Skövdebor som tillresande.

Process och samverkan
Öppna rum som en park eller naturen inbjuder till
samverkan mellan flanörer och konstnärer på ett annat
sätt än den ofta slutna ateljekonsten. Många av de skulpturparker som finns i Sverige och även internationellt idag
använder detta på ett intressant sätt. Det kan innebära
att allmänheten bjuds in till workshops, att konstnärer
arbetar med sina verk på plats under en utsträckt tid, att
det bildmässiga arbetet kompletteras med föredrag eller
seminarier. De skulpturparker som finns idag i Sverige och
världen har ofta växt fram över lång tid. Detta har ett eget
värde eftersom publiken bjuds in att se hur samlingen
gradvis växer och förändras. Det ger tillfälle att arbeta med
teman och konstinslaget blir mera levande. I exempelvis
Wanås utanför Hässleholm har en handfull konstnärer
bjudits in årligen och över en tjugoårsperiod har parken
till detta nordskånska slott på så vis blivit ett internationellt
uppmärksammat besöksmål.

Wanås Skulptur park

Henry Moore

Wanås Skulptur park
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Andy Goldsworthy
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AKTIVITETER - SCHEMA
ÅRSTID
AKTIVITET

>>

>>
_utomhusbio
_söndagsloppis
_utomhus yoga / jumpa

höst

vinter

vår

sommar

vinter vinte
vinter v
vinter
vin

_konstutställning
_höstmarknad
_spökvandring > halloween
_eldfestival
_musik- och ljusshow
_amatörteater/parkteater
_julmarknad > november-december
_påskmarschen
_primör premiär > maj
_vårruset > mål - startpunkt
_folkdansfestival
_växtpromenad
_festival

vår v
vår vår
vår vå

_cirkus
_barnens bibliotek / sagohörna
_luciatåg / luciakröning
_skridskoåkning
_historiska vandringen
_snöskulpturtävling
_beachvolleyboll
_frisbeegolf
_upptäcka naturen
_picknick
_konstvandring
_bondens marknad
_solbada
_isvaksbad

sommar som
sommar sommar so
sommar somm

_grilla/ BBQ-fest
_kulturslinga
_naturspår
_put & take-fiske
_pulkabacke
_påskägg i skogen
_historiska vandringen
_joggingslinga
_klätterträd
_trädkojor
_urban odling
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höst h
höst
höst hö

er vinter vinter vinvinter vinter vinter vinter vinter vinter
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vår vår vår vår vår vår
r vår vår vår vår vår vår vår
år vår vår vår vår vår

vinter vinter vinter
vinter vinter vin
vinter vinter vi

vår vår vår vår vår v
vår vår vår vår vår vår
vår vår vår vår vår vå

mmar sommar
ommar sommar
mar sommar

höst höst höst höst
st höst höst höst höst
öst höst höst höst
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FÖRSLAGET - LJUSSÄTTNING
Belysning i den offentliga miljön är viktig för känslan av
säkerhet och trygghet. Det handlar om att se var man
sätter fötterna och ta sig fram på ett säkert sätt, men
också att man ska känna sig fri från tankar om överfall
och kriminalitet. Belysning har också en annan viktig roll
och det är att med ljusets hjälp framhäva olika delar i
parken, skapa stämning och förstärka parkens rumsliga
dimensioner. På senare år har belysning av den yttre
miljön gjort stora framsteg vad gäller energiekonomi,
livslängd på ljuskällor, armaturtyper och deras möjligheter
att vara avbländade men slutligen också vår förmåga att
belysa den yttre miljön på ett intressant och spännande
sätt. Belysningen bör generellt sätt inte vara för stark för
då uppträder bländning och dunklet utanför ljuset upplevs
som ytterligare hotfullt. Trädkronor, vattenytor och de
olika tilläggen i parken kan belysas så att de blir reflektorer av ljus istället för att ljuset träffar parkbesökaren
direkt i ansiktet. Känslan av trygghet kommer inte av att
det är besökaren som får ljuset på sig, utan av att det är
omgivningen som uppfattas som upplyst. Ljussättningen
måste ses som en helhet där färgtemperatur, ljusintensitet
och riktning samspelar. Man kan också tänka sig att ljus
användes i konstnärliga gestaltningar och även installationer.

Belysa entréer
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Trygg ljussättnig

Belysning av träd

Belysning av bron

Inspiration till belysning av musikpaviljongen
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MÖJLIGA SAMARBETSPARTNERS:
>> KANTSTÅL I VÄG- OCH STIGKANTER
>> GALLRING AV TRÄD FÖR ATT RENODLA BESTÅND
>> FÖRYNGRINGSPLANTERA
>> PLUGGPLANTOR I SIPPKÄRRET
>> STÖDMURAR KALKSTEN I SLÄNTSKÄRNINGAR
>> ÖVERSYN AV GRUS- OCH ASFALTSYTOR
>> LJUSSÄTTNING FÖR SÄKERHET, TRYGGHET OCH
STÄMNING
>> ÖVERSYN AV VATTENFÖRINGEN MED KULVERTAR OCH
AVLOPP FÖR ATT FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN
>> MÖBELPROGRAM FÖR UTRUSTNING

>>

2. SJÖPAVILJONGEN, PARKENTRÉER
VATTENTRAPPA

>>>

3. FÅGELDAMMEN MED SOLDÄCKET,
SIPPKÄRRET, UPPTÄCKARBRYGGOR

>>>>
>>>>>
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1. GRÄNSHÄCK, RHODODENDRON-		
DAL, MURLINJALERNA

4. KÖRSBÄRSTERASSERNA,
PENSIONÄRSHYLLAN
5. TREE TOP WALK

VOLVO
ÄLDREBOENDET
EKEDAL

BALTHAZAR
HÖGSKOLAN

SOM HÖJER PARKENS KVALITET

>

IDEELLA
FÖRENINGAR

STUDENTKÅREN

TILLLÄGG

FÖR LÖPANDE UNDERHÅLL

ÅTGÄRDER

ÅTGÄRDER - BOULOGNERSKOGEN

ALLMÄNHETEN

KONSERTARRANGÖRER

MUSIKFORUM
JERNHUSEN

RIKSTEATERN
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Boulognerskogen är till skillnad från många andra
stadsparker en naturpark. Den dramatiska topografin,
vattnets närvaro i form av strömmande bäckar och
de två sjöarna samt det varierade landskapstyperna
ger goda förutsättningar för att utveckla en rik naturupplevelse. Att ha en sådan naturpark i ett så centralt
läge innebär en stor potentiell kvalitet för staden
Skövde. Det innebär att skövdeborna ges möjlighet
att på ett enkelt och ansträngningslöst sätt få tillgång
till natur utan att det innebär transport med bil eller
långa resor. Att utveckla Boulognerskogen stämmer
därför väl med såväl nationella folkhälsomål som
med styrdokumentet Grön Miljö.
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