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Vision
En lysande aura lyfter naturum från havet. Himmelsljus speglat i vattenytan 
och ljus från armaturer nedsänkta i havet ger en bild som likt Mareld lyser 
upp vattnet.

I sundet mellan Nord- och Sydkoster ser vi framför oss en byggnad som 
tolkar den särpräglade byggnadskulturen i Bohusläns havsnära lägen med 
bodar och magasin, och som samtidigt öppnar sig mot havets glitter och 
vågornas lekfullhet.

havsytan. Därför är det naturligt att vattnet med dess rika variationer i 

gestaltas.
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Ett levande samhälle
Kosterhavets nationalpark blir Sveriges första marina nationalpark. 
Kosteröarna är idag ett levande kustsamhälle där själva sundet utgör 
nav och centrum. Med en placering av naturum just här förstärks 
Kosters möjligheter att fortsätta utvecklas och vara ett levande 
kustsamhälle även i framtiden. 

Med en fysisk närvaro på båda öarna ökas dessutom möjligheterna att 
förstärka sundet som centrum för Koster ytterligare. 

Destinationer
Vi ser framför oss en ”besökarnas karta” där naturum är navet i en 
rik upplevelse som kopplar samman alla omgivningens spännande 
attraktioner. Från naturum nås nationalparken, hörsalen på Nordkoster, 

vågenergianläggning i havet västerut, vackra vandringsstigar på öarna, 
den kretsloppsanpassade reningsanläggningen på Sydkoster osv.

Invid bryggan på Sydkoster
Naturum är placerat längs med och öster om bryggan som leder 
till linfärjan. Om linfärjan är navelsträngen som binder samman 
Kosteröarna så kommer naturum att bli dess hjärta. 

Entrén till naturum är från linfärjans breddade brygga. Entréplatsen 

– från vilken man når allt. Färjan, entrén till naturum, skolans entré 
och gård, och de två färdvägarna vidare ut på Sydkoster. Vid sidan av 
entréplatsen och i terrängen runt omkring byggs ett antal plattformar, 
spänger och bryggor som bildar ett sammanhängande system av 
spännande platser som möbleras för olika ändamål. De fungerar som 
lekplatser och picnic-ställen för både skolbarn och turister.

Direkt vid entrébryggan angör även båtarna som tar besökarna vidare 
ut i nationalparken och till andra delar av skärgården. Cyklarna som 

Naturum
Naturum är på samma sätt som ett båthus öppet ner mot vattnet. 
Intresset, både i  själva byggnaden och utställningen, är riktat mot det 
som sker under ytan. Byggnaden får liv av det ljus som speglas i och 

Byggnaden har ytterst ett regn- och vindtätt hölje och därunder 

under.
Det skyddande höljet utgörs av stora glasfjäll. Med screentryckt 
mönster av väderbitna faluröda träplank skapas en lekfull bild av ett 
skärgårdshus. Innanför den skyddande glashinnan är volymerna klädda 
med tjärpapp, på ett kärvt och oromantiskt manér.

Under höljet står de skilda volymerna tätt intill varandra. De trånga 
passagerna däremellan ger snabba utblickar och plötsliga glimtar av 
öppet vatten, som vid en promenad innanför raden av sjöbodar längs 
strandkanten.

Byggnadens skal är knäckt vilket markerar strandlinjens läge och den 
kraft som uppstår i mötet mellan vatten och land. 

De inre volymerna binds samman med helt transparenta glasgångar 
där närheten till vattnet blir som allra störst. 

Byggnaden står stadigt i vattnet. För att klara den stora variationen i 
vattenståndet lyfts byggnaden tydligt över vattnet på skivor av betong, 
som formar en egen rik upplevelse i mötet mellan byggnaden och 
vattnet den står i.

Takhöjden i utställnings- och entrédelar är ca 5 m medan byggnaden i 
övrigt är en komprimerad tvåvåningslösning. 

Naturum har en enkel rumslig organisation med en naturlig 
samlingspunkt vid receptionen.

Mot sundet ligger cafédelen med sin utomhusservering på en egen 

sommaren. På andra sidan entrén når man hallen för permanenta 
utställningar. Det är en generell volym där utställningsytan kompletteras 
med möjlighet till utomhusutställning i gatten mellan de solida 
kropparna. Både väggytor och vattenyta kan utnyttjas. Rummet för 
tillfälliga utställningar ligger mellan den stora utställningshallen och 
skollokalerna.

På det övre våningsplanet ligger bibliotekshörna och kontor i direkt 
anslutning till trappa och hiss och i öppen kontakt med entréhallen. 
Från en spång som skär genom utställningshallen kan man betrakta 
utställningsföremålen ur ett annat perspektiv och också ta del av 
guidningar med bättre möjlighet till överblick. 
Ovanför skollokalerna ligger forskarutrymmen, som även kan användas 
av lärarna.

Naturum är invändigt varmt och ombonat med obehandlat furuträ i de 
isolerade rummen.

En skola vid havet
Skollokalerna har placerats för att kunna fungera som en integrerad 
del i naturum. Barnens hemvist utgör hjärtat i skolan medan t ex
bibliotek, kontorsarbetsplatser och café samordnas med naturum. Hela 
utställningsdelen kan ses som en naturlig utökning av klassrummet.
Förskoleverksamheten har sina rum lättillgängliga närmast entrén från 
land, medan skolans lektionssal placeras närmast utställningslokalerna 
för att kunna samutnyttjas. 
En skolgård/lekplats anordnas väster om entrésplatsen. Där ges 
barnen möjlighet att leka på den lilla stranden, bergsknallen och med 
lekredskapen i dess plana mittdel. 

Hörsalen och kajen på Nordkoster
Om naturum tolkar det platta landskapet på Sydkoster så är hörsalen 

Naturum primärt är skalet som vilar på diskreta stöd, hörsalen är en 
mindre volym som tydligt lyfts av mer dramatiska bärare. Det gör 
hörsalen till en lekfull tolkning av naturums magasinslika uttryck. De 
bärande betongskivorna ger vindskydd åt väntande på kajen.

Hörsalen ligger som en anhalt på vägen mellan kajen och utsiktsplatån. 
Hörsalens nivå kan nås både med trappor som följer bergets kontur 
och med hiss. 
Härifrån kan sedan en vacker promenad, med handikappanpassad 
lutning, anläggas på berget så att alla besökare får göra den 
spännande stigningen till toppen av egen kraft. 

Hörsalen som har egna toaletter, förråd och teknikrum kan även 
användas för tillfälliga utställningar eller som festlokal.

Om ett tätare samband önskas mellan hörsal och permanent utställning 
kan hörsalen ersätta skollokalerna på Sydkoster.

Undervattensrummet

sökandet efter kunskap i nationalparken. 
Vi tror att den båt som ska ta besökarna till de olika platserna i 
nationalparken kan utrustas med ett utsiktsrum under vattenytan. 
På så vis kan besökarna se den marina miljön både när båten ligger 
vid kaj invid naturum och se undervattensmiljöer runt Koster, där de 
bästa förutsättningarna ges för upplevelser och kunskapsinhämtning. 
Undervattensrummet blir på så sätt kanske den viktigaste satelliten 
utanför naturum. 

Teknik och miljö
Naturum har ett yttre vindtätt skal av glas för att stå emot det utsatta 
läget. Det screentryckta glaset fungerar även som skydd mot 
solinstrålning. Under höljet kan material som t ex trä användas utan 
ytbehandling.

Läget på Koster ger stora möjligheter att utnyttja solen som energikälla, 

installation kan bli en pedagogisk attraktion i sig – för turister såväl som 
för skolbarn. Ett alternativ i det havsnära läget kan vara att använda 
vågkraft som utnyttjar bojar som långsamt rör sig upp och ner och 
genererar el.

Ytsammanställning
Total bruttoarea (BTA): 
naturum* på Sydkoster 1 015 kvm.
hörsal på Nordkoster       170 kvm.

*exkl utomhusyta under tak.
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