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Olofströms kommun genomför ett omfattande 
arbete med att utveckla friluftslivet i Halens naturre-
servat och friluftsområde. I den första etappen har 
vandringsleder renoverats, en ny tillgänglighetsled 
runt Blåsegylet anlagts, parkeringsplatser rustats upp 
och fått nya vägvisningsskyltar med namn. Dess-
utom har en helt ny hängbro över Frickasundet i 
sjön Halen anlagts som binder samman östra och 
västra delen av naturreservatet till en helhet. Utöver 
satsningarna på utvecklad infrastruktur har även en 
ny friluftskarta tagits fram som visar områdets facili-
teter.   

Nu fortsätter utvecklingsarbetet och detta gestalt-
ningsprogram utgör grunden för fortsatt konkretise-
ring och utveckling av områdets huvudentré och 
sammanhållande identitet. Entréplats Halen är tänkt 
att utgöra huvudentrén till Halens naturreservat och 
friluftsområde. Här finns många faciliteter såsom 
camping, kanotcentral, badplats m.m. och det är en 
bra utgångspunkt för vidare utflykter i området. 

Syftet med detta gestaltningsprogram är att utgöra 
en idéplan för det fortsatta arbetet med att utveckla 
naturreservatets och friluftsområdets attraktionskraft 
och skapa en välkomnande upplevelse för besökarna. 
Utifrån gestaltningsprogrammets förslag kan en 
gemensam identitet och profil skapas för hela 
området. Gestaltningsprogrammet blir ett stöd för 
kommun, entreprenörer och föreningar att utveckla 
sin verksamhet inom området. 

Vy över sjön Halen

Introduktion
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Platsens identitet och karaktär

”Ändlösa stilla susande skogar. Vresiga tallar som 
lutar sig över hällar och vattnet. Stora klippblock 
i skogens skugga eller uppstickande som isblock ur 
sjön. Upplevelsen av vatten och öppna vyer ut 
över den spegelblanka sjön.”

Området kring sjön Halen bjuder besökaren på fantastiska 
naturupplevelser och karaktärsfulla naturmiljöer. Platsens 
särdrag och karaktär utgör grunden för gestaltningsför-
slaget för huvudentrén och den samlande identiteten för 
området. De fyra viktigaste huvuddragen är: 

Vattenkontakt och vyer ut över sjön
Sjön Halen utgör naturområdets hjärta. Vattenkontakten 
och vyerna ut över sjön skapar stora upplevelsevärden och 
är tongivande för områdets identitet.

Klipphällar och stora stenblock
Överallt i området bidrar stenhällar ut mot vattnet och de 
stora mossbeklädda stenblocken i skogen med en säregen 
känsla av trollskog och vildmark.

Vildmarkskänslan
Epitetet Sveriges sydligaste vildmark fångar något av det 
unika med området. Här är det känslan av vild natur som 
dominerar med de stora vidderna, de vresiga tallmiljöerna, 
gammelskogen och vyerna ut över sjön.

Vandring och vattenäventyr
Hela området inbjuder till aktivering och äventyr både på 
land och på vatten. Attraktionsvärdet och möjligheterna 
för friluftsliv genomsyrar området.
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Utmaningar
Samlande nod saknas
Idag är hierarki mellan områdets olika målpunkter 
otydlig. Det saknas en tydlig huvudentré till naturom-
rådet, en nod som sticker ut och kan samla områdets 
besökare. En startpunkt behövs som tydligt signalerar 
var man som förstagångsbesökare börjar och som kan 
guida vidare till fortsatta äventyr och målpunkter ut i 
naturområdet. 

Otydlig skyltning och ”annonsering”
När man kommer till en huvudentré ska det kännas 
att man är framme. Idag saknas visuell kontakt med 
sjön vid parkeringsplatserna vilket gör att man som 
förstagångsbesökare inte vet om man kommit fram till 
sitt slutmål eller ej. 

Halenvägen delar upp och skapar otrygghet
Biltrafiken dominerar ytorna runt parkeringarna och 
entréområdet. Passagen utmed Halenvägen där cam-
pingens staket skapar instängt parti och otydlighet 
kring var man som fotgängare kan gå bidrar till en 
otrygg trafiksituation.

Parkering långt ifrån målpunkterna
Alla vill parkera så nära målet som möjligt. Detta 
skapar idag problem för till exempel besökare till 
kanotcentralen. 

Tydlig allmän koppling till badplatsen saknas
Den befintliga badplatsen är en viktig målpunkt för 
många besökare. Idag behöver du ta dig över cam-
pingens inhägnade ytor för att ta dig ner till bad-
platsen vilket skapar otydlighet och minskar den 
välkomnande upplevelsen.

Möjligheter
Fint läge med vattenkontakt för huvudentrén 
Det finns en oprogrammerad yta med fint läge och 
utsikt över sjön Halen invid befintlig badplats och 
camping. Här finns stor potential för utveckling av en 
ny attraktiv och platsspecifik huvudentré.

Synergier mellan ny huvudentré, kanotcentral och 
camping
Genom att samla och placera huvudentrén ”där det 
händer” kan alla aktörer på platsen bidra till att skapa 
en attraktiv nod för en bredd av besökare. På detta sätt 
gynnas aktörerna i området och utbudet för friluftsliv 
och rekreation blir tydligare för besökaren. 

Potential för en ökad vattenkontakt 
Genom röjningar i skogsområdet direkt väster om 
campingen kan nya siktlinjer skapas ut över sjön. Det 
finns även möjligheter för en stig söderut längs vattnet 
till entréplats Blåsevik. 

Genom att skapa en tydlig allmän koppling från 
Halenvägen ner till den befintliga badstranden kan 
barriäreffekten av campingens ytor minska och besö-
karen välkomnas på ett tydligare sätt.  

Platsens utmaningar och möjligheter

Möjlig kontakt 
med sjön och 
nya siktlinjer

Möjlig utsikt mot den 
nya badattraktionen

Campingen och 
restaurangen är en 
naturlig nod och 
målpunkt

Badplatsen är en 
viktig målpunkt

Möjlighet för ny 
parkeringDålig sikt 

i kurvan

Potential 
för ny stig

Stig saknas 
från parkering 
och Blekinge-
leden–Skåne-
leden

Vägen och staketen utgör 
barriär mot sjön och skapar 
instängt parti utmed 
Halenvägen

Biltrafiken bidrar 
till otrygg 
vistelsemiljö

Parkeringen 
ligger innan sjön 
syns vilket gör 
att man inte vet 
om man är 
framme eller ej

Otydlig entré och 
skyltning av Halens 
naturreservat och 
friluftsområde

Dålig sikt och höga hastigheter utmed Halenvägen skapar en otrygg 
trafiksituation för fotgängare och cyklister.

En sammanfattning av utmaningar (rödmarkerat) samt målpunkter och möjligheter (grönmarkerat) på platsen idag. 

Staket kring campingens ytor skapar ett instängt parti utmed Halenvägen.

Kanotcentralen är en 
välbesökt målpunkt

Populärt 
hopptorn



Gestaltningsförslaget

Detta gestaltningsförslag lyfter fram de viktigaste huvud-
dragen för utformningen och innehållet runt den nya huvu-
dentrén samt den identitetsskapande karaktär som ska 
genomsyra Halens naturreservat och friluftsområde i stort. 
Gestaltningsförslaget lägger grunden för kommande deta-
ljutformning av området.

Starten på vildmarksäventyret: Entréplats Halen
En ny huvudentré utformas som en attraktiv och tydlig start 
för friluftslivet i området. Med sitt läge i siktlinjen från 
Halenvägen och med utsikt över sjön blir platsen både tyd-
ligt annonserad och bjuder på en platsspecifik naturkaraktär. 

Huvudentrén sätter tonen för utformningen av resten av 
naturområdet, med tydligt signum som återkommer i 
området i stort. Vattnets närvaro är en viktig del av områ-
dets karaktär och här lyfts vyn över sjön fram och blir en 
viktig del av besökarens wow-upplevelse vid huvudentrén.

Huvudentrén utformas så att många besökare kan rymmas 
utan att nödvändigtvis trängas på samma öppna yta. Rums-
lighet och en tydlig och platsspecifik naturprägel skapas 
genom att utvald befintlig uppvuxen vegetation sparas och 
kompletteras med nya dungar av tall och stenblock. Öppna 
vyer med utsikt mot sjön skapas och förstärks med med-
veten placering/röjning av busk- och trädskiktet.

Ny samlande nod och mötesplats
Genom att placera den nya huvudentrén i nära anslutning 
till områdets befintliga målpunkter som badplatsen, cam-
pingplatsen, kanotcentralen och den nya badattraktionen, 
skapas en ny samlande nod. Detta underlättar för besökaren 
att på ett tydligt sätt få en överblick över vad området har 
att erbjuda. De olika verksamheterna stärker på detta sätt 
också varandra och attraktionskraften för Halen som 
besöksmål kan öka. Vid huvudentrén finns en lokal för för-
eningar eller besöksgrupper att använda för att ytterligare 
stärka Entréplats Halen som den självklara mötespunkten 
för friluftsliv i regionen. Kanotcentralens lokal integreras i 
huvudentrén. Kanotförvaringen sker invid en ny stor flak-
brygga med utsikt ut över badplatsen, den nya badattrak-
tionen och sjön.
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Entréplats Halen 
Vid huvudéntren samlas alla viktiga faciliteter och vär-
defull information. Här kan besökaren ta del av:

• En samlingsplats med information om hela 
Halens naturreservat och friluftsområde. Både 
kartor och inspirerande information om området 
presenteras på ett attraktivt sätt, tillgängligt för 
olika åldrar och funktionsvariationer.

• Sittplatser för olika ändamål; långbord, sittplatser 
med och utan bord, mer avskilda sittplatser och 
platser med grillmöjlighet. 

• En samlande byggnad, Infocenter, som rymmer 
turistinformation, naturvägledning och kanotcen-
tralens uthyrningsverksamhet samt plats för ytter-
ligare nya aktörer kopplade till friluftsområdet. (Se 
mer på sidan 9 om Infocenter)

• Toaletter vilka integreras i Infocenter.

• Öppna ytor som rymmer större sällskap. 

• Regnskydd utomhus där besökaren vid dåligt 
väder kan söka skydd och slå sig ner.

• Lekfullhet som gör huvudentrén rolig för alla 
åldrar. Naturlek integreras i närhet till information 
och sittytor för att barnfamiljer och barngrupper 
ska välkomnas och trivas länge på platsen.

Badattraktion
Det nuvarande hopptornet ersätts och här utvecklas 
en ny badattraktion med platsunik utformning som 
skapar dragningskraft för besökare från hela regionen. 
(Se mer på sidan 10) 

Mindre entréplatser
De mindre entréplatserna runt om i Halens naturre-
servat och friluftsområde utformas utifrån samma 
formspråk och materialval som huvudentrén. Dessa 
platser guidar och leder besökaren vidare ut i området, 
bjuder besökaren på fina utflyktsmål och kopplar till 
områdets olika vandringsleder. (Se mer på sidan 11)

Lekfulla och intresseväckande inslag utmed entréstigens lek- och sittzon gör promenaden till huvudentrén rolig för alla. 

Entréstigen
Besökaren leds till fots mot huvudentrén utmed en 
3m bred grusstig med tydlig dignitet. Här ska man 
som besökare inte behöva tveka på om man är på väg 
åt rätt håll. Utmed entréstigens bredare parti tillför en 
lek- och sittzon attraktion och en naturbård med 
vegetation och stenblock platsspecifik naturkänsla. 
Utmed entréstigens smalare parti vid campingen sig-
naleras entréområdet med Tallstensdungar.

Säkra passager, väl placerade Tallstensdungar som 
smalnar av till ett körfält samt texturytor av gatsten 
sänker hastigheten, skapar en tryggare trafiksituation 
och signalerar att huvudentrén är nära.

Tre parkeringsplatser
I anslutning till den nya huvudentrén utvecklas tre 
olika parkeringsplatser som tillsammans kan ta ett 
stort antal besökare. 

Bad- & arrangemangsparkering 
Här finns det gott om parkeringsplatser som fungerar 
vid större evenemang eller för långtidsparkering för till 
exempel kanotcentralens kunder. Här är det också 
nära till ”smitstigen” som leder till den nya Badattrak-
tionen. Den befintliga parkeringen utvecklas med 
genomtänkt gestaltning och Tallstensdungar för att bli 
mer inbjudande. Tydlig skyltning från bilvägen skapas 
och vidare skyltning mot anslutande stigar och stråk. 
Skyltningen mot sjön görs extra tydlig för att upp-
muntra besökare att välja denna parkering vid sitt 
badbesök. 

Entréparkering 
Denna parkering är den huvudsakliga parkeringen för 
besökare till huvudentrén och de verksamheter som 
finns här. Omhändertagen gestaltning och Tallstens-
dungar utvecklar den befintliga parkeringen så att en 
tydlig enhetlighet med själva huvudentrén skapas. 

Korttidsparkering 
Parkeringsytan här är främst avsedd för korttidsparke-
ring för besökare som anlitar kanotcentralen eller 
annan framtida friluftsaktör vid Entréplats Halen. Här 
finns också handikapparkering för besökare till huvu-
dentrén och arrangemang i lokalerna. Mot cam-
pingens ytor ramas parkeringen in med ny vegetation 
för att smälta in i den omgivande skogsmiljön.

Delar i helheten

Lek- & sittzon  
ca  2-3 m

Campingytor Campingytor

Campingytor

Gångstig i grus  
3 m

Gångstig i grus  
3 m

Naturbård  
ca 3 m

Pollare utmed Halenvägen

Tallstensdunge

Halenvägen  
6 m
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Igenkänning, identitet och vägvisning

Halens naturområde är en unik och vacker plats som 
förtjänar sin egen utformningsmässiga identitet. För att 
skapa en sammanhållande karaktär är det viktigt att ett 
genomgående formspråk används i utvecklingen av 
huvudentrén och området i stort. Gestaltningsförslaget 
bygger på att återkommande karaktärsobjekt, enhetligt 
formspråk och materialval används. Allt för att besö-
karen på ett attraktivt och ”Halen-likt” sätt ska väl-
komnas och guidas genom området.  

Nedan föreslås ett urval av karaktärsobjekt som skapar 
en platsunik och inbjudande miljö vid det nya entré-
området. Här tas fasta på det som gör naturupplevelsen 
kring Halen så speciell idag. Paletten av återkommande 
karaktärselement ger området en igenkänningsfaktor 
som ökar orienterbarheten. Den genomgående karak-
tären och de specifika karaktärselementen används även 
återkommande i hela området och av de aktörer som 
verkar här och stärker på så sätt helhetsupplevelsen och 
marknadsföringen av natur- och friluftsområdet.

Flakformer
Flakformen, med inspiration från områdets klippblock, 
återkommer i Familjen Stenblock och Tallstensdungar. 
Flakformen blir även genomgående i områdets alla 
byggda delar som Infocenter, badattraktionen, bryg-
gorna vid kanotcentralen och vid utformning av till 
exempel väderskydd, informationsskyltar och sopsorte-
ring.

Tallstensdungar
Dungar av tall och stenblock ramas in med en kant av 
cortenplåt. Dessa gestaltade Tallstensdungar återkommer 

i olika storlek och form utmed hela entréstråket. Kanten 
utformas med en kantighet likt klippblock. Kantplåten 
perforeras på utvalda delar som en detalj som åter-
kommer i Familjen Stenblock och här kan belysning 
integreras på ett snyggt sätt. Tallstensdungarna fungerar 
som vägvisare och hastighetssänkare för trafikanter 
utmed Halenvägen och skapar platskaraktär på både 
parkeringar och invid huvudentrén.

Familjen Stenblock 
En palett av karaktärsobjekt kan rymmas inom Familjen 
Stenblock. Här byggs stiliserade stenformationer i trä 
med inslag av perforerad cortenplåt. Karaktärsobjekten 
har som funktion att ge platsidentitet och vara guidande 
blickfång för ökad orienterbarhet. De är också tänkta 
att kunna rymma en rad av funktioner. Till exempel 
kartor, information, ledmarkering eller lek- och sittmöj-
ligheter. Det största blocket, en Bumling, placeras vid 
huvudentrén vid den samlande informationsplatsen. 
Information integreras och blocket görs med fördel med 
ett inre rum där de yngre besökarna på ett spännande 
sätt, likt i en labyrint, kan leta upp spår av områdets 
ovanliga djur eller annat platsspecifikt. Mindre Infoblock  
och Sittblock placeras på utvalda platser, vid parkering-
arna och de mindre entréerna.

Byggda stenblock kan även återkomma utmed utvalda 
stråk i naturområdet som Upptäckarblock. På dessa kan 
information eller platsspecifik kuriosa integreras. Ett 
mer flexibelt alternativ är att ha QR-koder på Upptäck-
arblocken som gör det möjligt för kommunen att 
anpassa informationen utifrån olika evenemang eller 
årstid. Till exempel fokus på årstidens naturskatter, 
temavandringar eller tipspromenader som lockar fler 
besökare ut i naturområdet.

Tallstensdungar återkommer i olika storlek utmed entréstråket och vid huvudentrén. Familjen Stenblocks tydliga klipp- och flakform blir basen för formgivning av till exempel byggnader, informationsskyltar, bryggor, plats- och ledmarkörer.

Informationsskyltar som en karaktärsgivande målpunkt. Landborgen, Helsingborg. Gestaltning och foto: Krook & Tjäder AB

Sittblock eller 
Upptäckarblock

Bumling med 
integrerad information 

Infoblock vid utvalda 
platser
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Cortenplåt med perforering som ger associationer till tallbark. Befintligt sittmöblemang som storleksmässigt anpassas till respektive plats.

Grovt kluvna stockar fungerar både som sittmöjlighet och lekinslag. 

Stödkant av ek ramar in anlagda 
grusytor och ger ledstråksfunktion.

Nedtonad pollarbelysning för 
utvalda stråk och platser vid 
huvudentrén. Foto: Ekostaket AB

Gränsen mellan campingplatsen, entréstigen och den nya huvudentrén 
kan ramas in med staket i äkta kastanj. Foto: Ekostaket AB

Materialbank 

Tallstensdungar inramade av cortenplåtskanter.Stigar i grus integreras med befintlig vegetation.

Formspråk inspirerat av klippblock, med material av grovt trä och delar 
med perforerad cortenplåt blir återkommande i allt som byggs nytt

Naturliga material
I utformningen av områdets nya platser väljs ett 
begränsat och medvetet urval av produkter och mate-
rial. Syftet är att skapa enhetlighet och i så stor 
utsträckning som möjligt understryka platsens befint-
liga vildmarkskaraktär. Ett grovhugget uttryck, natur-
material och fokus på att lyfta fram och underordna 
sig naturmiljöerna på platsen blir utgångspunkten. 
Omålat trä och inslag av cortenplåt är de två domine-
rande materialen, liksom grus, natursten, och nya träd 
av främst tall och ek.

Utrustning
Sittmöjligheter, information och sopsortering inte-
greras i karaktärsobjekten så långt det är möjligt eller 
formges med flak-formen som sammanhållen stil. 

Belysning
I naturområdet hålls belysningen begränsad till endast 
utvalda delar kring den nya huvudentrén. Parkerings-
platserna och själva huvudentrén ges funktionsbelys-
ning för att säkerställa funktionerna men också 
stämningsbelysning för att lyfta fram de olika karak-
tärsobjekten och leda besökaren från Entréparkeringen 
till huvudentrén. För att hålla nere mängden spill-ljus 
används pollarbelysning samt subtilare effektbelysning 
integrerad i till exempel Tallstensdungarna eller i 
karaktärsobjekt från Familjen Stenblock. Detta ökar 
orienterbarheten och platsens attraktivitet kvällstid 
och under den mörka delen av året.

Sittbänk
Info med 
barnfokus

Huvudkarta

Flersidiga skyltar kan rymma flera funktioner
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Ett nytt infocenter

Vid Entréplats Halen byggs huvudentrén upp kring ett 
nytt infocenter som utgör samlingspunkten för Sveriges 
Sydligaste Vildmark och Halen-området. Under sommar-
halvåret (april-september) finns här turistinformation och 
naturvägledning för besökare. Här huserar även kanotcen-
tralen tillsammans med ytterligare en aktör/entreprenör 
som passar in i konceptet Sveriges Sydligaste Vildmark. 
Inomhus finns en stor och luftig samlingslokal som möj-
liggör att man väderskyddat kan slå sig ner i mindre 
grupper och i lugn och ro vänta på att det blir ens tur till 
kanotuthyrningen, turistinformationen eller till annan 
aktör i lokalen. Infocenter blir på detta sätt en given mötes-
plats och startpunkt för de fortsatta äventyren i området. 

Under vinterhalvåret används infocenter av föreningar som 
har aktiviteter och träningar i Halens naturreservat och fri-
luftsområde. Den stora samlingslokalen kan då användas 
för sammankomster, utbildningar och andra möten. I 
lokalen finns även plats att delas upp i mindre grupper i 
samband med workshops eller barnaktiviteter. Omkläd-
ningsrum med duschar finns för damer och herrar samt 
köksdel för att kunna servera fika under sammankomster.

Infocenter under sommarhalvåret 
• Turistinformation

• Kanotcentral

• Plats för ytterligare aktör/entreprenör som passar in i 
konceptet Sveriges Sydligaste Vildmark

• Naturum/Naturvägledning

• Offentliga toaletter 

Infocenter under vinterhalvåret
• Föreningslokal där Infocenter används för förening-

arnas sammankomster, utbildningar, medlems/styrelse-
möten. Whiteboard, filmduk och projektor i taket 
finns tillgängligt.

• Omklädning damer, med bastu och toalett

• Omklädning herrar, med bastu och toalett

• Kök med möjlighet till servering vid föreningarnas 
sammankomster

• Uteplats mot väster

Visionsbild: Ny entréplats. Illustration: Juho Riikonen, Ekologigruppen 2021.

Luftiga flakformer och stenblockskaraktären utgör basen för byggnadens formspråk.

Utformning av byggnaden
• Utformas med samma formspråk som Familjen sten-

block och badattraktionens klippa och flakformer

• Träfasad med inslag av perforerad corten 

• Luftig byggnad som integreras på platsen med tallar, 
vegetation och naturliga stenblock 
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På platsen där det tidigare hopptornet står utvecklas 
en ny badattraktion med platsspecifik och unik 
utformning som skapar dragningskraft för hela regi-
onen. Hoppfunktion, klättring och andra utmaningar 
integreras i en gestaltad badklippa och kompletteras 
med närliggande träflak som skapar en social och 
spännande badmiljö.

Som utgångspunkt för förslaget ligger den dialog och 
de skissförslag som tagits fram av en referensgrupp av 
ungdomar från kommunen. Inspirationen till form-
givningen har sedan baserats på de platstypiska klipp-
block som sticker upp i olika storlekar runt om i sjön 
Halen.

Hopptorn med klättervägg
Själva hopptornet utformas som ett stiliserat stenblock 
som kaxigt sticker upp ur vattnet. Härifrån kan man 
från olika höjder hoppa ut i vattnet. Funktioner för 
klättring och andra utmaningar integreras i badklip-
pans sidor och ger utmaningar för både nybörjaren 
och den mer våghalsige.

Badklippan utformas med samma formspråk som 
Familjen Stenblock vilket knyter ihop entréområdet 
med den nya badmiljön.

En liten skärgård av träflak
Träflaken som sticker upp ur vattnet runt badklippan 
blir en härlig oas för den som vill ta igen sig eller ligga 
och sola. Träflaken blir ett viktigt komplement till den 
aktiva badklippan och bidrar till en badmiljö för alla.

Även vid kanotbryggan vid huvudentrén återkommer 
en eller flera träflak med samma formspråk som vid 
badattraktionen. Här kan ett träflak utformas med en 
dold ”växtlåda” för plantering av en bonsaiformad tall 
för att ytterligare knyta an till naturmiljön och skapa 
en platsunik ”snackis”.

Visualisering av hur den nya badattraktionen kan utformas på platsen. Illustration: Juho Riikonen, Ekologigruppen 2021.

Skiss framtagen av den referensgrupp av 
ungdomar som kommunen haft med under 
utvecklingsarbetet. (Olofströms kommun, 
2020)

Träflakens formspråk vid badattraktionen 
återkommer vid huvudentrén och kanotbryg-
gan.

En ny badattraktion
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Natur- och friluftsområdets särdrag och karaktär ska 
prägla alla de mindre entréplatserna inom området. 
Här används samma palett av karaktärselement som 
vid huvudentrén och en basutformning med ett urval 
av återkommande möblering. Till mindre entréplatser 
räknas Blåsevik, Blåsegylet, Bergatorpet, Rödhult, 
Olsanäset och Hultadalsviken.

Igenkänning och vägvisning
• Karaktär Halen 

Möblering och materialval utgår ifrån den materi-
albank och det formspråk som är genomgående 
för hela naturområdet. De mindre entréplatserna 
blir på det sättet lika huvudentrén men utformas i 
mindre skala. Informationsskyltar och sopsorte-
ring ges en omsorgsfull utformning, med ett form-
språk och material i linje med det som väljs ut till 
huvudentréns byggnader och information.  

• Vägvisning 
De mindre entréplatserna tydliggörs med ett 
karaktärsobjekt från Familjen Stenblock för att 
tydligt markera platsen, guida besökaren och 
stärka igenkänningsfaktorn. Tydlig skyltning leder 
sedan besökaren från entréplatsen vidare ut i 
naturområdet mot målpunkter eller angränsande 
slingor.

Funktioner
På alla mindre entréplatser ska nedan aspekter och 
basfunktioner finnas med:

• Parkering  
Tillgänglighetsanpassad parkeringsyta i grus. Par-
kering ska lokaliseras och utföras så att det visuella 
intrycket mildras och smälter in i omgivande 
natur.

• Tillgänglighet 
Tillgänglighetsanpassad stig från parkeringen till 
minst en närliggande målpunkt ska finnas på 
entreplatserna Blåsevik och Blåsegylet. Sittmöj-
lighet för personer med rullstol ska finnas vid 
samtliga entréer. Sittplats utmed den tillgänglig-
hetsanpassade stigen på ett avstånd av 50-100m. 

En tydlig stig i grus leder besökaren vidare mot målpunkt eller sittplats i 
anslutning till entréplatsen

Återkommande möblemang på alla mindre entréplatser

• Information 
Skylt med översiktlig information och karta på 
hela naturreservatet och friluftsområdet ska finnas 
i anslutning till parkeringsytan. Även info om den 
specifika platsen och någon intresseväckande 
kuriosa som lockar besökaren att upptäcka platsen 
på nya sätt. 

• Målpunkt 
En eller flera sittplatser placerade i lägen med 
vacker omgivning eller vy ut över vattnet i anslut-
ning till de mindre entréplatserna. Här finns grill-
möjlighet vid minst en av sittplatserna.

Kant av ek kan rama in parkeringens grusyta

Markörer från familjen stenblock

Grillplats i cortenplåt

P

HkP

Sop

Info

Tydlig 
skyltning

Målpunkt

Markör ur familjen 
stenblock

P

Princip för innehållet på de mindre entréplatserna

Grova sittstockarMålpunkter som lockar

De mindre entréplatserna
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Lycka till med den fortsatta 
utvecklingen av Halens  

frilufts- och naturområde  
- Sveriges sydligaste vildmark!


