
Studieresa Zürich 
2016.05.19-21



Program

Dag 1 - Avresa

14.00  Bil från Helsingborg

17.00  Flyg Kastrup- Basel (flyg försenat 2 timmar)

18.35  Tåg+buss Basel - Zürich

19.50  Middag 

Dag 2 - Oerlikon och Zürich Nord-projektet

08.30  Frukost

09.45 Spårvagn till Oerlikon

13.00 Lunch i Oerlikon

14.30 Spårvagn till Irchelpark

18.45  Middag på Hiltl

Dag 3 - Centrala Zürich

08.30  Frukost

09.45 Promenad till Europaallé

10.30 Besök utanför Landesmuseum

11.00 Platzspitz

11.30 Promenad längs  quaianlage med stopp vid  
 Sechseläutenplatz och Zurihorn.



14.30 Båt över sjön till Belvoir park. Fika. 

15.30 Rieter park

19.00 Middag

Dag 4- Hemresa

10.00  Avresa från hotellet

12.00 Lunch i Basel 
 Besök Elisabetenanlage om tid finns

13.00 Tåg+buss Zürich - Basel

17. 00 Flyg Kastrup

Deltagare:

Clas Högardh   Rolf Larsson
Josefin Henriksson   Anna Lyth



MFO-park

Första av Zürich-nord parkerna.

Vi imponerades av den enorma kon-
struktionen och höga nivån på skötsel.

Arkitekterna tycks ha haft bra sinne för 
detaljer, inget verkar ogenomtänkt, 
och alla tekniska lösningar har ett högt 
estetiskt värde.

Det hela var förstås väldigt stort, kon-
struktionen har samma format som 
byggnaden som revs för att göra plats 
för parken. Det blev till att backa långt 
då vidvinkelobjektivet låg hemma i 
Sverige.

Spännande val av markmaterial, grus och glas. Och 
en damm av rosttrögt stål. 

Växterna och konstruktionen som bär upp dem ger 
härlig skugga på varma dagar och det är spä-
nannde att utfoska ”byggnadens” olika plattformar 
och nivåer.

Roliga sittmöbler. Wisteriorna blommade för fullt

OERLIKON

DAG 1



Oerliker park

Känns nästan som flera parker i en. 
Dels finns här en del med träd i ett strikt 
rutsystem med gräs på marken (och ett 
högt torn!) dels en del som påminner 
mer om en stenstrand med björkar.

På andra sidan en väg finns dessutom 
en stor öppen plats, en paviljong och en 
lekplats vi blev mycket förtjusta i. 

”Spielen ist risiko” heter den tydligen och 
man undrar hur man skall göra för att få 
tillåta lite risk i leken hemma i sverige?

Även här är skalan stor men eftersom 
hela Oerlikon är storskaligt så fungerar 
det ganska väl. När man befinner sig 
inne bland träden känns det dessutom 
ganska intimt. 

Man kanske skall plantera mycket och 
tätt för att snabbt skapa olika rum och 
lämna gallringen till ett senare skede.



Traugott-Wahlenpark

Den avlånga parken imponerar liksom 
de andra parkerna med sin storlek.

Den stora gräsmattans lagningar talar 
om för oss att här både spelas det boll 
och grillas hejvilt. 

Särskilt spännande är den långsmala 
”lekremsan” där lekutrustningen sam-
sas bland blodbokar som skapar 
rumslighet och skugga.

Rolf hittar fallskydd utan kanter - 
samma grus som markbeläggnignen 
används under utrustningen, det är 
bara ett djupare lager.

Det känns helt ok att trilla på. Vi har 
kollat upp det noga. 

Stor gräsmatta + långsmal lekplats = najs.

Till och med näten är extra snygga

Det gäller att prova ordentligt!  Stora leksaker är kul och ”grus i grus” är Rolfs nya favorituttryck.



Vi såg en del annat på vägen:

Nyfikna som vi är hittade vi två intres-
santa bostadsgårdar, och ett praktex-
empel på schweizarnas ”stadsängar”.



Irchelpark + Universität Irchel

Schweiz till ytan största park (med 
universitet vackert placerat i mitten) 
blir eftermiddagens stora stopp. 

Det är en populär park med en ”sko-
gigare” nedre del, universitet en bit 
upp för berget, och med alpängar 
ovanför.

Irchel



Europaallé

Zürich business school samsas med 
köpcenter och kontor i denna 
nybyggda del vid hauptbahnhof. 
Dessvärre verkar det som att det re-
noveras eller byggs ännu ett tågspår, 
förplatsen mellan Europaallé och 
hauptbahnhof är en enda röra. 

Vi kan dock besöka en innergård där 
studenterna pausar mellan föreläs-
ningar.

Rolf och Clas tycker att det är lite hårt.

Vandring i Zürich

DAG 2



Landesmuseum + Platzspitz

Landesmuseums ny tillbyggnad står 
klar och utemiljön har hunnit nästan 
lika långt. 

Vi får dock inte se de stora vatten-
speglarna under den nya byggnaden 
(som nog kommer bli väldigt snygga).

Det vi däremot får se är är en impone-
rande betongyta med ”kullerstenar” 
och ett roligt sätt att hantera gränsen 
mellan hårdgjort och vegetation. 

Betong med synlig ballast. Att kanterna svänger upp 
vid gräskullarna är rätt häftigt.



Quaianlage

Vi promenerar längs med Zürichsjön 
och imponeras av stadens vackra 
läge. Man har verkligen skapar en 
trivsam promenad längs vattnet och 
på flera ställen breddar området sig 
till större grönområden där människor 
solar och leker. 

Skiffer är snyggt. Denna är troligtvis från Vals.



Belvoirpark + Rieter park

Efter att ha åkt båten över sjön tog vi 
en välförtjänt siesta i form av fika och 
parkhäng.

Båda parkerna är väl uppväxta (på 
vissa ställen så väl uppväxta att man 
undrar om den vackra utsikten som 
borde varit där har vuxit igen lite).

Museum Rietberg bjöd på en shop 
med intressanta böcker om parker 
som vi smygläste, och ett konstverk 
som mottogs med blandad entusiasm 
av vårt sällskap. 



Blandade bilder






