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"LÄGGA TILL" - VÅRT FÖRSLAG
TILL NATURUM KOSTERHAVET
INLEDNING
Naturumet består av byggnader på både Nord- och
Sydkoster. De låga men karaktärsfulla byggnaderna
bildar visuellt en port från öster in i Kostersundet.

Naturummets huvudbyggnader placeras kring
linfärjebryggan på Sydkoster och möts i förlängningen
av en flytande paviljong på Nordkoster.
Samlokaliseringen med linfärjan gör naturummet
lättillgängligt och till en naturlig del i det dagliga livet
på Kosteröarna.

Tanken är att den föreslagna arkitekturen i byggnader
och landskap på ömse sidor Kostersundet ska markera
en förbindelse och riktning och bidra till en
totalupplevelse, där det omgivande landskapet ingår.

Arkitekturen är en produkt av idag, men med en länk
till det traditionella i husens placering och rummen
som uppstår mellan husen. Materialen är genuina,
självklara för platsen och ekologiskt motiverbara -
grånat trä, granit, snäckskal och sedum.

PÅ SYDKOSTER

BRYGGA
På Sydkoster ger den befintliga linfärjebryggan och de
generösa nya träbryggorna med trappningar underlag
för ett rikt folkliv. Nya möjligheter för båttransporter ut
till den marina nationalparken skapas, uteservering och
båtliv utnyttjar det sydvästvända, soliga läget.
Trädäckets försänkningar kan man både sitta på och
lägga till med kajaken vid, och de kan också bli en del
av Naturummets och skolans pedagogiska verksamhet.

BYGGNADER
Kostersundet är en plats som berättar om en epok då
bryggorna sjöd av aktivitet, och som idag alltmer har
turistnäringen som målgrupp, en redan idag attraktiv
målgrupp för den marina nationalparken. Placeringen
av Naturummet, som en port kring Kostersundet till
den marina nationalparken, vill samordna
lokaliseringen av informationscentrum med en
mötesplats för de boende.

Naturummets huvudentré nås på samma sätt som
mellan två tätt liggande sjöbodar. Detta "mellanrum"
med glastak är öppet sommartid, men vintertid och
dagar med dåligt väder kan det skyddas mot klimatet
av skjutglaspartier med gångdörrar. Då fungerar
passagen som ett vindfång för entréerna till
utställningen och samlingssalen.

Innanför entrén öppnar sig utsikten över hav och land i
öster, man kan stanna till och få en överblick över hela
utställningen. Det stora utställnings-rummet ligger
nedsänkt i havet och genom de stora fönstren ovanför
ser man himlen. Längs med "spången" till caféet
fortsätter promenaden genom utställningen.

Under utställningslokalens trätak vill vi åstadkomma
känslan av att simma under en brygga och utforska
miljön och vattnet. Träkonstruktionen skapar ett
mönster i innertaket och ger tillsammans med vattnets
reflexer värme och liv till såväl interiören som
exteriören.

Det flexibla utställningsrummet erbjuder både intima
miljöer och stor rymd. I Naturummet är vattnet
ständigt närvarande. I entrén finns ett burspråk med
glasat golv, där man kan "stå på vattnet" och betrakta
naturen.
I utställningsrummet finns lågt sittande glas under
vattnets yta och ett indraget parti där vattnet "kommer
in" i byggnaden som ett akvarium.
Ljuset som bryts genom vattnet kan falla längs golvet
och förstärka känslan av havets närvaro.

SAMLINGSSALEN OCH SKOLAN
Samlingssalen på Sydkoster ligger som en fristående
byggnad. Det möjliggör ett samutnyttjande med
förskoleverksamheten och den kan enkelt dockas till en
eventuell ny skola.

Skolan kan placeras väster om samlingssalen så att ett
gårdsrum bildas.
Fasader och skjutbara skärmar skapar förutsättningar
för en läskyddad verksamhet, en framtida skolgård
som kan utnyttjas även under turistsäsongen. Pergolor
och spaljéer täckta med kaprifol ger rumskänsla.
Gestaltningen av gården lånar sina drag från

Kosteröarnas natur och motsvarar de krav som ställs
där ytor för lek ingår.
Som markmaterial används granit, kullersten och
trädäck av räfflad ek från Bohuskusten. Tall och oxel,
kaprifol, trift och timjanmattor ger skärgårdskänsla,
tillsammans med skalgrus och musselskal.

PÅ NORDKOSTER

HÖRSALEN OCH UTSIKTEN
Gestaltningen av landskapet förstärker skillnaderna
mellan Nord- och Sydkosters landskapsvariationer.
Nordkosters djuphavskaj mot det branta berget
kompletteras med en trappväg, som leder upp till en
utsiktsplats. Den utformas med svagt ljussatta, stora
bänkar av Bohusgranit som har ett formspråk lånat från
platsens slipade granithällar. Utsiktsplatsen knyts
visuellt till Sydkoster med en siktlinje som är tydligt
synlig redan från Naturummets huvudentré. Med en
plattformhiss av trappmodell kan även rörelsehindrade
nå utsikten.

Vid foten av trappvägen ligger hörsalen placerad mot
berget med så lite åverkan som möjligt på naturen.
Berget fungerar som synliga gradänger inne i hörsalen
och stolar eller bänkar placeras direkt på graniten.
Trätrallar läggs bara där man behöver golv och
glasväggarna möter bergets form. Känslan inne i
hörsalen är som att sitta utomhus på en klippa. Här kan
man i lugn och ro både berätta om och betrakta naturen
utanför. Vid behov kan man skärma av mot ljuset.
De täta delarna av fasaden erbjuder plats för
ljugarbänk, anslagstavlor och skyltyta. Kajområdet
framför hörsalen får en ny beläggning av trä och granit.
Husen på båda sidor om sundet kan markeras med
belysning i kajkanten, så att de även i mörkret tydligt
har ett samband.

TEKNISKA SYSTEM

MILJÖ
Vi tycker att det viktigt att Naturum byggs på ett sätt
som är extra skonsamt mot miljön och representerar
framtidens miljötänkande.

Naturummet ska uppföras med miljömässigt riktig,
modern träbyggnadsteknik, där vi aktivt söker
miljövänliga alternativ till inredning och byggdelar. Vi
skall projektera lösningar som innebär en miljösäker
arbetsplats, och välja material och tekniska system med
lång livslängd och en så låg energiförbrukning som
möjligt.

KONSTRUKTION OCH MATERIAL

Stommen byggs upp av limträbalkar och lutande
trästolpar av kärnvirke eller lärk.
Bjälklag och byggnadsdelar under vatten görs i betong.

De lutande stolparna dubbleras med den bärande
funktionen på insidan.
Trädelar under vattnet görs utbytbara med förberedda
skarvar i trät.
Längst inne på land står stolparna i fasaden tätt för att
glesas efter hand ut för att i andra änden av huset ge en
helt glasad fasad mot havet.
Mellan stolparna placeras glas och täta väggpartier
klädda med grov och oregelbunden träpanel.

Takets karaktäristiska vågform byggs upp av
limträbalkar i korsvis solfjädersform.
Vid fasaderna bärs takkonstruktionen av en formsågad
primärbalk.
Husens tak syns väl från utsiktsplatsen på Boberget.
Takens ovansida är som en palett av de material som
finns på Koster. Som takbeläggning vill vi använda
återbrukade material från landskapet, där placeringen
av de olika materialen följer naturrummets utbredning
från Sydkosters klippor ut i havssundet, från
granitklippornas sedummattor, naturgrus och längst ut
snäckskal från havsbottnens bankar.
Samlingsalens tak kan fungera bra för placering av
solfångare.

Byggnaderna grundläggs på spetsburna pålar till berg.
Den del av byggnaden som ligger under vatten görs så
tung att den hålls på plats av sin egen vikt eller
förankras med dragförankringar i berg.
I utställningsrummet slipas betongen i golvet så de
ingjutna skimrande snäckskalen ger lyster och
variation. På entréplanet ligger golv av ek från
området. Tak och väggar kläs med furupanel som
målas med matt emulsionsfärg. "LÄGGA TILL"0 10 40m20 30
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UTESERVERING

YTOR:
Byggnad på Sydkoster 867 kvm BRA
Hörsalsbyggnad på Nordkoster 147 kvm BRA

SYDKOSTER
LÅNGEGÄRDE
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NORDKOSTER
VÄSTRA HAMNEN

NATURUM - VY FRÅN BOBERGET



Djupare del - vattenströmmar i sundet

Värme ur havet
(temp. höjs i värmepump)

Värmepump

El till värmepump och belysning
Turbin

Belysning

Till- och frånluft med
effektiv värmeåtervinning

Vädring sommartid
Solfångare för tappvatten

GolvvärmeFlis- alt.
pelletspanna

FRAMTIDA SKOLA

ENERGI
Vår målsättning är att klara av husets energiförsörjning med
enbart förnyelsebara energikällor.
Värme till byggnaderna produceras via värmepump.
Kompletterande spetsvärme kan ske med panna för lokalt
producerat biobränsle.
En turbin i kostersundet producerar elektricitet för drift av
värmepump och belysning. Turbinen omvandlar vattnets
lägesenergi till elenergi. Även ny teknik som solcellskristaller
i glasytorna kan utnyttjas för elförsörjningen.
Solfångare ger energi till uppvärmning av tappvatten.
Tekniken som föreslagits är inte i alla delar utifrån dagens
situation den mest ekonomiska, men vi vill bidra till en
ekologiskt hållbar lösning.

LÄNGSSEKTION
SYDKOSTER

NORDKOSTER

FASAD MOT SÖDER

VY FRÅN ÖSTER

HÖRSALSINTERIÖR FLYGPERSPEKTIV FRÅN SÖDERNEDSTIGNINGSPAVILJONG VID LINFÄRJA

FASAD MOT NORR

FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT ÖSTER
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TVÄRSNITT GENOM UTSTÄLLNINGSRUM

VY LÄNGS VÄSTFASAD/MOT BOBERGET INTERIÖRPERSPEKTIV UTSTÄLLNINGSRUM MOT CAFÉ

LÄNGSSSNITT GENOM CAFÉ / UTSTÄLLNINGSRUM


