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OMRÅDET I VESTSKOVEN



SKOV

OMRÅDET I VESTSKOVEN



PLACERING



INSTALLATION I SKOVEN - KONCEPT



Området forbinder den goldte tomt og den tætbevoksede 
skov. 

Installationen danner en forbindelse tværs gennem skoven 
som veksler mellem natur og arkitektur.
Derudover forbinder installationen Prinsesselunden, 
skrammel-legepladsen, trætidslinien samt Mikael Hansens 
reservat og hule.

Forbindelsen er i sin enkle form en linie med afskærmninger 
der inviterer til lige dele bevægelse og ophold i skoven. 
Gangstien fordrer bevægelsen, mens skallerne inviterer til 
forskellige typer ophold og aktivitet.

Installationen kan på et abstrakt plan også syne som en 
horisontal målestok i den voksende skov.
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ELEMENT 1 - SKÆRM



ELEMENT 2 - PASSAGE, STI



I vores forslag har vi valgt at opdele bevægelsen i tre 
større dele. Hver del består af en hævet gangsti langs 
skærm-lignende elementer af forskellig størrelse og tæthed. 
Hver sti begyndes og afsluttes med en rampe og er en 
retningsbestemt rute. De tre dele ligger (til gengæld) 
forskudt så man kan sive igennem installationen på langs 
af grunden, og selv bestemme retningen. Disse mellemrum 
danner nye rum mellem de tre broer og “tvinger” den 
besøgende ud på en mere fri bevægelse i skoven.

Den besøgende veksler mellem bevægelse og ophold og 
vil opleve et skift mellem forskellige indrammede udsigtsrum 
mellem skærmne undervejs.

En skov er smuk og ubegribelig, og vi håber, at den brudte 
forbindelse og rum inviterer de besøgende til en større 
forståelse for og brug af skoven.

BESKRIVELSE AF OPLEVELSEN



26 stk. 2,5-4 meter høje skærme 

3 hævede gangstier af 35-45 meter

Samlet strækker installationen sig over 150 meter

INSTALLATIONENS STØRRELSE





TILFØJELSER
Vandpumpe - Bålplads - Shelter - Fugletårn - Vandløb



HALVTAG



FUGLEHUS



UDKIGSPOST



VANDPOST



BORD



BÅLSTED



At give Vestskoven en ny og særlig attraktion, som højner de 
besøgendes oplevelser i Vestskoven i form af bedre adgang 
og bedre oplevelser.

At skabe en installation med lang holdbarhedstid og lav ved-
ligeholdelse.

At skabe et område som mange forskellige brugergrupper 
kan finde interesse i og mødes omkring.

FORMÅLET



Patinerer smukt

Lav vedligeholdelse

Tilpasset naturens udvikling

Anvender skruefundamenter

BÆREDYGTIGHED



MATERIALER



Vi anvender en gammel japansk teknik ved navn 
Shou-sugi-ban, som er en miljøvenlig form for træbe-
skyttelse til udvendig beklædning af bygninger. Frem-
gangsmåden er at forkulle træet ved hjælp af ild, køle 
det ned, rengøre det med en børste og behandle det 
med olie.

SKÆRME



Elefantristens metalgitter står i kontrast til naturen or-
ganiske former. Den er en normaliseret belægning der 
inviterer til uhindret passage.
Den er delvis gennemsigtig og homogen, hvilket giver 
en følelse af at gå på ingenting. Herved kan planter 
gro op omkring ristene og både bremse bevægelsen, 
men også opfattelsen af niveau.

STI


