
Naturum Höga Kusten

Urberget har en stark inneboende kraft som – mer än någon
annanstans på jorden – sakta lyfter dess ofattbara tyngd över
havsnivån. Det är mystiskt och mycket spännande! För detta
fenomen är Höga Kusten utsett till världsarv.

Vid bergets fot
Tre vägar, tre generationer av infrastruktur tecknar människans
närvaro på denna plats. Vi backar tillbaka till det allra äldsta,
den mest orörda naturen alldeles invid berget, och placerar
naturum längs den ursprungliga vägen, Norrstigen. Där ligger
det väl synligt från infarten, lysande med det mörka berget som
bakgrund, som en nutida ättling till storskogens prinsessan
Tuvstarr.

Geologisk kirurgi
Vi ser framför oss ett naturum som direkt formas för att skapa
större förståelse för bergets inneboende egenskaper. I den
sluttande terrängen tänker vi oss ett skarpt snitt i markens yta.
Man lyfter försiktigt på jordens översta lager och blottlägger
innandömet. Det mellanrum som skapas utgör byggnaden där
besökaren lockas att hitta svaren på platsens mysterium.

Is och berg
Inlandsisens påverkan och urbergets närvaro är de element
som präglar omgivningen. Tillsammans med vegetationen ser
vi berget (sten) och isen (glas) som platsens byggnadsmaterial
– den upplyfta naturen som tak, vildvuxen och vacker, det
blottade berget som byggnadens inre avgränsning samt en
isliknande glasfasad som klimatskärm mot öster. Naturum blir
på så sätt mer av ett landskapsgrepp än en traditionell byggnad.





Situationen
Platsen för naturum är en glänta öster om Skulebergets
brant. Själva berget utgör annonsen mot E4:an. Från
den nya infarten når man rastplatsen och naturum
söderifrån längs gamla riksväg 13. Grusade parkeringar
och vändplatser sticks in i täta träddungar mot E4:an.
Placeringen lämnar synfältet fritt för upplevelsen av
berget och ger fri sikt mot naturum. Mellan byggnaden
invid bergets fot och E4:an ringlar sig Vedån. Dess
brus dämpar de störande motorljuden och ökar
naturupplevelsens kvalitet.

Sambandet mellan hav och berg är väsentligt på denna
plats. Från havsviken mot bergets topp föreslås en
uthuggen gata i skogen som ger möjlighet att uppleva
berget och havsytan på samma gång. Längs detta stråk
ligger entrén till naturum.

De öppna ytorna mellan riksväg 13 och Norrstigen
föreslås bli ängar med svajande gräs samt här
och där klippta stråk och platser för gångtrafi k och
rastplatsmöblemang. Vid särskilda evenemang slås
ängarna och används som tillfällig parkering.

Inte bara naturum utan även omgivningarna ska
erbjuda upplevelser av olika slag. Här ska fi nnas
något för den äventyrslystne, för den med begränsad
rörlighet, för den vetgirige osv. Området genomkorsas
av stigar som länkas samman vid naturum. Vid ån
föreslås en aktivitetspark, och en samlingsplats med

demonstrationsbord placeras under ett stort skärmtak
nära entrén till naturum. Här fi nns även kallförråd och
hwc.

Rastplatsens fi kaställen och även övernattningsstugor
fi nns nära berget, i gläntor längs Norrstigen och, för de
äventyrliga, även längre in i skogen. En byggnad nära
vändplatsen innehåller wc och soputrymmen samt kanske
även glasskiosk och stugförmedling. I gamla infartens
läge föreslås en gångtunnel under E4:an. Den skapar
en förbindelse längs med ån ner mot havet, där det kan
fi nnas fl er boendemöjligheter och andra aktiviteter.

Byggnaden
Naturum utgörs av ett enkelt rätblock, insmuget i marken
med en enda helt synlig långfasad mot sydost, havet
och infarten. Bakväggen, av sten från platsen, är som ett
snitt i urberget, där hemligheter kan få sin förklaring. Den
synliga långfasaden är helt av isliknande glas. I volymen
är stora kroppar inställda - som fl yttblock i ett landskap.
De reser sig genom taket och tecknar platsens nya
silhuett med skogen och berget som bakgrund.

Från entrén mitt på långfasaden tar man sig antingen till
utställningslokalerna eller till restaurangen. Det fi nns även
en tredje möjlighet – att via en trappa fortsätta genom
naturum ut i naturen, upp på taket eller mot bergets topp.
På så vis blir byggnaden det nav som kopplar samman
platsens viktigaste stråk i en enda punkt – naturums

entré. Rummet domineras av bergets siluett, synlig
via lanterninen över trappan. Denna trappa är också
en samlingsplats där guider lätt talar till en grupp eller
skolklass som sitter på gradängerna..

Byggnadens inre präglas av dess två långsidor, isen
och berget. Dessa två dominerande element kan
pedagogiskt och dekorativt utvecklas till en berättande
del av husets utställningar och samtidigt formas till en
vackert utsmyckad unik formvärld.

Längs glasfasaden, och med god överblick över vad
som händer utanför, fi nns det ”sociala rummet” där man
fi kar, handlar eller studerar. Längre in, och med kontroll
över dagsljuset, fi nns utställningarna i generella rum
som inte låser användningen över tiden. Med fl ytande
rumsgränser kan utställningarna växa och krympa efter
behov. Rum för tillfälliga utställningar och samlingssalen
är däremot helt avgränsade med möjlighet till total
mörkläggning och placerade för att kunna samutnyttja
teknik. De tre stora ”fl yttblocken” utformas till helt egna
upplevelser som skapar variation i rytm, skala och färg i
interiören.

Restaurang och naturum kan fungera var för sig men
samordnar teknik och gemensamma faciliteter såsom
wc och kapprum. Till restaurangen kopplas en stor
terrass som annonserar en levande byggnad mot
infarten.

Byggnaden är grundlagd som ett traditionellt
suterränghus. Det är en betongkonstruktion med ett
terrassbjälklag som tak. Bergets smältvatten leds
vid sidan av byggnaden och får ringla i rännilar över
gårdstunet ner till ån.

Miljö
Genom att byggnaden är halvt inskjuten i marken
begränsas energianvändningen. Läget bidrar också
till en temperaturutjämning över året. Uppvärmningen
är tänkt att ske med bergvärme. Tekniken kan göras
synlig och bli en del av utställningen om bergets nytta
och människans användning. Naturmaterial som sten
och glas dominerar. För att minimera användningen
av kemikalier undviks spackel och ytbehandlingar som
färg och lack.

Yta och kostnadsbedömning
Naturum inkl. restaurang har en yta på 895 kvm BRA.

Enligt våra bedömningar håller sig den föreslagna
anläggningen inom kostnadsramarna, med viss
omfördelning mellan hus och mark.




