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KOSTERSUNDET FÖRE

KOSTERSUNDET EFTER   SKALA 1:2000

KOSTERSUNDET SETT FRÅN ÖSTER MED DET NYA NATURUM

DE BÅDA KOSTERÖARNA LIGGER I EN SKÄRGÅRD MED HUNDRATALS
ANDRA ÖAR, I ETT HAV SOM ÄR ETT AV DE ARTRIKASTE I SVERIGE
BÅDE VAD AVSER FLORA OCH FAUNA. VATTENLANDSKAPET ÄR
KOMPLEXT OCH RIKT ÄVEN FÖR DEN SOM INTE HAR DETALJERAD
KUNSKAP OM NATURENS FÖRUTSÄTTNINGAR. MED ETT NATURUM
PÅ KOSTER KAN KUNSKAPEN OM LANDSKAPET OVAN OCH UNDER
VATTNET ÖKA, FÖR INVÅNARE OCH FÖR BESÖKANDE TILL PLATSEN,
OCH FÖRDJUPA UPPLEVELSEN.

NORD- OCH SYDKOSTER ÄR TVÅ ÖAR MED OLIKA KARAKTÄR TROTS
ATT DE LIGGER SÅ NÄRA VARANDRA. NORDKOSTER ÄR KARGT OCH 
HAR EN DRAMATISK TOPOGRAFI. SYDKOSTER ÄR FLACKARE MED ETT
BÖLJANDE OCH LEENDE LANDSKAP. DENNA INBÖRDES SKILLNAD KAN
AVLÄSAS PÅ AVSTÅND FRÅN BÅDA VÄDERSTRECK DÅ MAN FÄRDAS IN I
KOSTERSUNDET.

SJÄLVA KOSTERSUNDET UPPVISAR EN SÄRPRÄGLAD BEBYGGELSE
MED SINA SJÖBODAR OCH BRYGGOR. BODARNA ÄR OFTA PLACERADE
VINKELRÄTT MOT STRANDLINJEN SOM BESTÅR AV SMÅ VIKAR
OCH UDDAR. PÅ GRUND AV DETTA KAN BEBYGGELSEN VID EN
FÖRSTA ANBLICK TE SIG SLUMPVIST ”UTKASTAD” VID VATTNET. I 
SJÄLVA VERKET FINNS DENNA STARKA OCH TYDLIGA ORDNING DÄR
HUSEN ORIENTERAR SIG VINKELRÄTT MOT STRANDKANTEN, OFTA
SÅ LÅNGT UT I VATTNET SOM MÖJLIGT. BRYGGORNA ANSLUTER
TILL HUSEN OCH SKAPAR INRE VATTENRUM FÖR ANGÖRING OCH 
ARBETE. HELA SUNDET ÄR I SIG ETT FASCINERANDE RUM MED
SINA TVÅ KARAKTÄRSSKILDA SIDOR SOM BEGRÄNSAR DET. FÄRJAN
FRÅN FASTLANDET LÄGGER TILL PÅ BÅDA SIDOR, VID KAJEN PÅ
NORDKOSTER OCH VID SIBIRIEN PÅ SYDKOSTER.  DENNA DEL AV
SUNDET UTGÖR EN VIKTIG NOD FÖR BEFOLKNINGEN PÅ BÅDA ÖARNA.

DET TER SIG NATURLIGT ATT EN ANLÄGGNING SOM DET PLANERADE
NATURUMMET, MED OLIKA FUNKTIONER, PLACERAS PÅ ÖMSE SIDOR
AV KOSTERSUNDET. DETTA KAN LÄNKA SAMMAN OCH YTTERLIGGARE
FÖRSTÄRKA KONTAKTEN MELLAN DE BÅDA ÖARNA.

KOSTERS NATURUM
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NATURUM PÅ NORD-KOSTER

NORDKOSTER

I vårt förslag ligger den permanenta utställningsdelen 
med administration och forskarrum på Nordkoster. Detta 
innebär att man kan utnyttja klippan norr om kajen till ett 
högt och smalt hus som ger möjlighet till allt bättre utsikt 
över landskapet ju längre upp man kommer. Vandringen 
genom huset avslutas med att man tar sig ut på klippan, 
och ut i naturen. Från denna punkt finns möjlighet att 
anlägga fler stigar med spänger som leder norrut mot 
klapperstensfälten och fyrarna. 

Byggnaden förstärker de topologiska förutsättningarna 
och tydliggör dem.

På kajens nivå finns förrådsbodar, möjlighet till kiosk och 
väntplats, samt tillgång till hiss.

Marken utanför huset anläggs så att man kan röra sig 
upp kring utställningshuset med yttre rum att sitta i 
med utsikt åt olika håll. Här kan man anordna utomhus-
föreläsningar eller andra tillställningar med direkt visuell 
kontakt med sundet och havet. Väster om huset finns 
möjlighet att anordna en amfiteater naturligt infattad i 
klippan. Från denna plats kan man också ta sig in och ut 
i utställningshuset på flera ställen.

Österut på Nordkoster placeras ett möjligt 
undervattensrum som nås från samma brygga som 
linfärjan. Ett alternativ till denna placering är att en 
båt med delvis glasad botten, som kan tas ut till 
nationalparken. Då kan man titta på undervattenslivet på 
olika platser i de miljöer som är de mest intressanta. 

SYDKOSTER

På Sydkoster placeras café med butik, hörsal med 
bibliotek samt skolan. Husen placeras på bryggor som 
ansluter till de befintliga. Bryggorna samverkar med den 
existerande bryggan till linfärjan som är anläggningens 
”ryggrad”. Bryggorna erbjuder ställen att vara på i fint 
solläge med närhet till vattnet. Bryggorna blir både 
promenadstråk och rumsligt väl definierade platser. Man 
kan samlas, sitta och njuta av utsikten åt olika håll eller 
leka.

Organisationen innebär att skolan kan utnyttja hörsalen 
som samlingssal, gymnastiksal eller ateljé beroende 
hur man utformar den. Hörsalen kan också utnyttjas för 
befolkningen för föreläsningar, diskussioner eller som 
filmsal, förutom att den ligger bra till för Naturummets 
behov. 

Biblioteket kan också utnyttjas av skolan men ligger så 
att det kan bli ett allmänt bibliotek för Kosterborna och 
tillfälliga besökare.

Caféet, alt. restaurangen, ligger nära linfärjans angöring 
och kan användas av både besökare, invånare och 
skolbarn, på olika sätt vid olika tider under året och 
dygnet. 

Vid denna brygganläggnings västra del finns 
angöringsplatsen för de båtar som ska ta besökare ut till 
nationalparken väster om sundet.

Skolan är placerad så att förskolan vetter åt söder med 
möjlighet till en egen ”gård” avskild från resten. Den 
andra delen av skolan är placerad åt norr och mot sundet 
med klassrum och grupprum.
Skolan har nära till hörsal, ”matsal”/restaurang, bibliotek 
och inte minst till linfärjans station. Dessutom kommer 
den att få en unik tillgång till strandkant och vatten, 
som därigenom blir en naturlig del i undervisning och 
pedagogik.

Under sommaren kan klassrum och grupprum utnyttjas 
som tillfällig utställning för Naturummet, i nära anslutning 
till café och angöringsplatsen för besöksbåtar.

ÖVERGRIPANDE ORGANISATION             

SITUATIONSPLAN NATURUM   SKALA 1:400
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NORDKOSTER

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT VÄSTER

SNITT I SYD-NORDLIG RIKTNING GENOM UTSTÄLLNINGSRUM SKALA 1:200

FASAD UNDERVATTENSHUS
MOT VÄSTER

FASAD UNDERVATTENSRUM 
MOT SÖDER

PLAN 0, BOTTENVÅNING:
Byggnaden är inplacerad i klippan så att den upplevs som en del 
av denna. Här finns förrådsbodar ut mot kajen för hamnaktiviteter, 
en kiosk samt tillgång till hiss och offentliga toaletter. Två trappor 
leder upp till terrassen ovanför som är entréplats till utställningen. 
Denna entréplats blir på detta sätt väl synlig och lättillgänglig. 
Det finns utrymme att anordna en ramp som ger möjlighet för 
rullstolsburna att ta sig upp till entréplatsen oberoende av hiss. 
Rampen skulle i så fall infogas i klippans kant och antalet bodar 
minskas. Hissen kan användas även då utställningen är stängd 
eftersom den kan stängas av från utställningsdelarna. På det 
viset kan man ta hissen från kajplatsen till klippans topp.

PLAN +1:
Entré-terrassen har utsikt över Kostersundet och leder in till 
reception, informationshörna och kapprum. Detta utrymme har 
gjorts ca 10m² större än vad programmet anger med tanke på 
samling av skolklasser etc. Receptionen ligger i anslutning 
till administration, förvaltning och forskarutrymme. Från 
samlingsrummet tar man sig vidare upp till utställningsdelen. Från 
detta plan kan man också utomhus ta sig upp på klippan och 
utsiktsplatsen på båda sidor om huset.

PLAN +2:
Utställningsdelen är organiserad med rum i halvplansförskjutning. 
Då skapas en större närhet mellan de olika planen vid vandringen 
upp mot klippan. Rummet mot sundet (+7.10) glasas upp för 
utsikt och kontakt med omgivande bebyggelse och landskap. 
Från denna nivå finns också möjlighet att ta sig ut till en övre 
terrass som ansluter till klippans sluttning. Rummet inåt klippan 
(+9.25) kan göras mörkt och slutet. Längst in ligger utrymme för 
teknik och förråd. Från denna nivå finns också möjligheten att 
röra sig direkt ut på klippan åt väster.

PLAN +3:
Detta plan utgörs av en smal kropp som läggs vinkelrätt mot 
klippans sluttning och når fram till toppen av berget. 
I rummet mot sundet (+11.40) finns utsikt och möjlighet att 
komma ut till en avgränsad terrass. Här finns också en balkong 

(+15.00) från vilken man ser långt ut över det omgivande 
landskapet. I det övre, långsträckta rummet (+13.55) som avslutar 
utställningen finns vitriner i väggen mot väster. Genom dem kan 
man få utsikt över nationalparkens arkipelag. De kan också vara 
slutna inåt rummet för att få bättre utställningsyta och för att 
erbjuda en separat utställning från utsidan. Från plan +3 leder 
en dörr ut till en terrass som leder fram till klippan och vidare ut 
mot Kosters nationalpark. Längs med fasaden kan utställningar 
anordnas med kartor, bild och text som på ett övergripande sätt 
beskriver det man ser av nationalpark och Kosteröar från denna 
nivå. Besökare kan då få information om nationalparken med 
omgivningar utan att utställningen är öppen. Vid klippans topp 
finns möjlighet att anordna en mindre kiosk för caféverksamhet 
under sommarmånaderna.

Den totala utställningsytan är i denna byggnad 255m². 
Tillfälliga utställningar kan anordnas i skolbyggnadens 
klass- och grupprum på Sydkoster, ca 45m². 
Sammantaget är möjlig utställningsyta 300m².

PLAN 0, BOTTENVÅNING    SKALA 1:200
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PERSPEKTIV INIFRÅN UTSTÄLLNING MED UTSIKT ÖVER SYD-KOSTER
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SYDKOSTER

YTSAMMANSTÄLLNING

MATERIAL

Caféet ligger längst ut på bryggsystemet nära linfärjans angöring. Det 
är lätt åtkomligt från Nordkosters utställningsbyggnad, från skolan och 
för de som använder linfärjan. Omgivande bryggor erbjuder plats 
i soligt läge från morgon till kväll. Besökare kan sitta 
på uteserveringen och ha kontakt med vattnets olika lekmöjligheter. 
Trappor leder ner till vattenytan där barn kan leka med kontakt till 
vuxna. Man har fin utsikt över Nordkoster och sundet samt över 
Sydkosters strandkant mot söder.

Butiken ligger i samma byggnad så att funktionerna kan samordnas 
med personal och angöring. Den har god exponering vid linfärjans 
station.

Köket kan angöras från öster via en separat brygga.

Personalutrymmen är placerade invid köket ut mot sundet och kan 
delvis samordnas med skolans personalutrymmen.

Biblioteket ligger mellan hörsal och café med samma entré som 
hörsalen. Separat entré kan anordnas. Med samma entré kan man 
få ett fint foajéutrymme både till hörsal och bibliotek. Biblioteket 
inrymmer en tidskriftshörna åt väster som kan vara öppen utan tillsyn. 
Innanför tidskriftshörnan finns läsplatser som också kan hållas öppna 
då boksamlingen är stängd. Längst in ligger bok- och mediasamling 
med utsikt åt öster. Biblioteket kan användas flexibelt och ha en 
varierande grad av öppenhet.

Hörsalen nås från sin foajé men kan också öppnas direkt ut mot 
bryggorna. Den ligger lättillgänglig från utställningarna, caféet, 
linfärjan och skolan och kan på det sättet användas på en mängd 
olika sätt av olika kategorier människor. Förutom sin funktion som 
hörsal kan den bli biograf, ateljé, gymnastiksal, samlingssal etc. Under 
vinterhalvåret kan den bli en viktig extraresurs för skolan.

Skolbyggnaden är organiserad så att förskolan ligger inåt land mot 
söder där en liten separat lekyta kan ordnas. Övriga skolan ligger åt 
norr med det stora klassrummet åt sundet. Lekutrymmen kan ordnas 
på bryggorna och inne på land. Strandkantens olika zoner med 
varierande djur- och växtliv kan bli en viktig upplevelse för barnen på 
Koster. Uppspolade djupvattensdjur och växter kan upptäckas och bli 
en viktig del av inlärningen. En bred trappa möjliggör undervisning i 
anslutning till vattnet. Räcken, av en varierande grad, kan göras för 
barnens säkerhet. Grindar öppnar sommartid upp skolområdet för 
besökare. Personalutrymmen och kapprum finns mellan skola och 
förskola.

Klassrummet kan användas som tillfällig utställningsyta under 
sommaren. (45m²) Det ligger väl tillgängligt från linfärjan och caféet.

Ett skärmtak förbinder skolan med hörsal, bibliotek och café så att 
man kan ta sig torrskodd mellan de olika husen. Skärmtaket är också 
en kvalitet för de som står och väntar på linfärja och båtar.

NORDKOSTER:
Utställning:         255m²
Entré, reception, administration och forskning:   198m²
Hiss, wc kajnivå:          15m²

Summa:         468m²

Undervattensrum, plan 0:       23m²
Bodar etc:       250m²

SYDKOSTER:
Skola, med personalrum även för butik och café:   172m²
Hörsal, med biutrymmen typ foajé och wc:    128m²
Bibliotek:           25m²
Hkwc som nås exteriört:         10m²
Café, kök och butik:       139m²

Summa:         474m²

Totalsumma, (utan undervattensrum och bodar):           942 m²

NORDKOSTER:
Stomme av betong.
Fasad bottenvåning: träpanel.
Fasad plan 1 och 2: betong alt kalkstensplattor.
Fasad plan 3: glaslameller alt. träpanel
Samtliga tak: sedumplantering 
På det översta taket finns möjlighet till placering av solpaneler.

Den tunga stommen möjliggör ett bra inomhusklimat.
Byggnaden förses med självdragsventilation.

Uppvärmning: bergvärme, kompl. m. solenergi.

SYDKOSTER:
Stomme i trä.
Fasader: målad stålplåt, alt. träpanel.
Tak: papp

Byggnaderna förses med självdragsventilation.
Se skisserade ventilationsskorstenar.

Uppvärmning: bergvärme, ev. kompl m. solenergi.
Café, hörsal och skollokaler kan med fördel kompletteras
med energisnåla kaminer för vedeldning/pellets.

Samtliga material ska granskas ur miljösynpunkt – certifiering etc.

FASAD MOT NORR, KÖK OCH CAFÉ                                                                           FASAD MOT VÄSTER, CAFÉ BUTIK BIBLIOTEK HÖRSAL

FASAD MOT SÖDER, FÖRSKOLA                                     FASAD MOT ÖSTER, SKOLAN                                                                                                         FASAD MOT SÖDER, CAFÉ OCH BUTIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SKALA 1:200                   

PLAN SYDKOSTER    SKALA 1:200

PERSPEKTIV FRÅN BRYGGORNA PÅ SYDKOSTER
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