
Motto Sund följer lyfter traditionen in i det moderna. I sina stora drag ansluter förslaget till norra Bohusläns typo-
logi, med långsmala hus som täckta bryggor ut i vattnet, sadeltak, slamfärgade fasader och trånga mellanrum. De ansluter 
också till kustsamhällets struktur, genom att bilda kärnan i den formbildande kedjan båt-brygga-bod-bostad. På distans är 
banden till byggnadstraditionen så uppenbara att anläggningens moderna innehåll knappt kan anas.

Ju närmare besökaren kommer, desto tydligare blir dock upplevelsen av att det rör sig om en miljö från en helt annan 
generation än sundets övriga trähus. När detaljerna blir skönjbara, framträder en anläggning med ett mer radikalt uttryck 
än den relativt anonyma som först gav sig tillkänna. Med sina stora fönsterpartier, konsekventa linjering i tak, fasad och 
trädäck, ger byggnaden ett på en gång fast och luftigt intryck. Det senare förstärks av takfotens upplösning i en kam av trä.

Därmed skapas en dialog med både platsen och tiden. I sin exteriör och i sina stora drag lutar sig bebyggelsen mot 
Kostersundets traditionella byggnadskultur. I sin interiör och i sina detaljer erbjuder den en originell och mycket funktionell
gestaltning.

En vandring genom huset.
Läget på gränsen mellan land och vatten gör anläggning tillgänglig från många håll. Skol- och förskoleverksamheten vetter 
emellertid mer tydligt in mot land, för att ge smidiga samband mot skolgård och samhälle för både barn och föräldrar. I 
anslutning till förskoleverksamheten fi nns även en plats för utelek infälld i trädäcket på temat strand och hav. Här fi nns 
spänger och strandväxter, grus och snäckor från havsbotten, en sagobetonad miniatyr av naturum med sitt hav. Markytan 
runt omkring trädäcket är täckt med gräs. Skolverksamhetens läge gör ett samutnyttjande av lokalerna enkla och naturliga. I 
förskoleverksamhetens lokaler fi nns en inbyggd fl exibilitet i utnyttjandet.

Naturums besökare möts av ett stort rum som löper rakt genom anläggningens kärna. Här fi nns alla centrala funktioner 
lätt tillgängliga: Ett café som även kan utnyttja det stora trädäcket utanför, reception, information, bibliotek, butik, 
förvaring och toaletter. I fonden av entréaxeln öppnar sig byggnaden ut mot den hörsal som i huvudförslaget A placerats 
på Sydkoster. I ett alternativ B visas hur denna kan infogas i anläggningen på Nordkoster. Personalens kontor ligger också i 
nära anslutning till entrén, vilket ger god överblick och låg driftsekonomi under lågsäsong.

Anläggningens mest prominenta rum ligger längst ut mot vattnet, för att understryka relationen till havet och till 
byggnaden på Nordkoster. Där reser sig ett torn från havets botten och upp till Bobergets topp. En enkel och exponerad 
rödpigmenterad betongkonstruktion som ansluter till platsens robusta karaktär. Under den bro som förbinder bergstoppen 
med hiss- och trapptornet kan hörsalen hängas in, såsom redovisat i alternativ B. Dess gradänger skulle då utnyttja bergets 
naturliga yta, som oförmedlat skulle passera ett i klippan nedskuret glas. På ett sätt som motsvarar huvudanläggningens 
ambivalens mellan historia och samtid, skulle denna anläggning leka med gränsen mellan ute och inne. En träfasad liknande 
de södra husens, kommer i detta alternativ att koppla de båda delarna samman till en helhet.

I tornets botten öppnar sig väggen med en transparent  plexiglasvägg ut mot sundets undervattensvärld. Tekniken för 
den typ av extrema glaslösningar som både hörsalen och undervattensrummet förutsätter är prövad i redan existerande 
anläggningar. Kring tornet ringlar även smäcker trappa med räcken av vajer och handledare av ek. Den smyger sig mot 
berget och leder besökare i upp till utkiksplatsen. Tillsammans med tornet bildas en vandringsslinga med möjlighet till 
besöksinformation.  Vid båda sidor av tornet fi nns utrymme att placera längsgående magasinsbyggnader.

Situationsplan  1:10 000 Situationsplan  1:400 Huvudbyggnad. Inrymmer permanenta och tillfälliga utställningar 
samt skolverksamhet.

Hörsal. Byggnaden ligger i alternativ A i anslutning till 
huvudbyggnaden.

Utsiktsplats. I direkt anslutning till kajen kan man nå 
utsiktplatsen och undervattensrummet via hiss och trappa.1 2 3
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Sektion A-A  1:50

Exteriörperspektiv Interiörperspektiv

Sektion B-B  1:50

Material och detaljer
Husen på Sydkoster är konventionella träregelkonstruktioner med till viss del ventilerade kallvindar. I kombination med 
bimetallstyrda tilluftsventiler och frånluftsfl äktar som ger ett svagt undertryck garanteras en sund inomhusmiljö med 
låga luftfl öden. Golvvärme från värmepumpar mot havet ger behagligt klimat och god ekonomi. På sommaren ventileras 
eventuell överskottsvärme ut genom fönstren. När tekniken med solcellspaneler utvecklats, kan taken med fördel 
kompletteras med sådana. 

Naturums mest särpräglade uttryck skapas av den kraftiga lockpanel som löper över både väggar och tak. Reglar av 
miljövänligt och rötbeständigt termoträ i dimensionerna 70x45 ger ytorna en kraftig relief och ett intensivt skuggspel. 
Systemets regelbundenhet – 70 mm regel, 70 mm mellanrum överallt – får sin mest dramatiska karaktär i takfoten, där 
reglarna löper ut som ögonfransar. Detta ger ett subtilt skuggspel, tydligt inte minst i de glasade partierna av den långa 
kropp som binder de två långa längorna samman. Där fi ltreras himlens ljus genom träribbornas skira slöja.  

Några exempel på en vidareutveckling av Naturums gränssnitt
Naturums främsta uppgift är att utveckla gränssnitt mellan människan och naturen. Eftersom en stor del av 
nationalparken ligger till havs är det en utmaning för Naturum att förmedla kontakten till ett landskap med helt andra 
besöksbetingelser än vad de fl esta är vana vid. Det skulle vara önskvärt att inom Naturums verksamhet utveckla olika 
typer av gränssnitt även i det omkringliggande landskapet utanför tävlingsområdet. Det skulle vara som om Naturum 
hade tentakler ut i naturen för att förklara, dramatisera och berika upplevelsen. Vi ger här några exempel på vad det 
skulle kunna innebära:

1 Utfl yktsbåt 
Kvalitén att uppleva en levande natur kan tas tillvara genom att olika slags båtar har god möjlighet att lägga till direkt 
vid Naturum och ta med besökare ut till havs. Man skulle kunna tänka sig en utfl yktsbåt med undervattensfönster som 
ger möjlighet till närmare observationer och starkare upplevelser. För många besökare, speciellt barn och ungdomar kan 
man betona känslan av äventyr och upptäcktsfärd. Byggnaderna i Naturum blir ett basläger varifrån man välutrustad 
och välinformerad kan ge sig ut på vidare upptäcktsfärder.

2 Fiskare
Havet kan även komma in till byggnaderna genom att lokala fi skare lägger till och visar upp sina fångster och förklarar 
fi skarens roll i den marina nationalparken. Fiskare kan även ta med besökare och matintresserade till havs för mer 
intensiv fi skeupplevelse. Precis som vid fågelskådning kan man också upprätta fi skeskådningslistor där man samlar och 
prickar av olika arter vartefter man får se dem i verkligheten.

3 GPS-informationssystem.
För att öka närvaron av havet kan man använda en mjukvara för GPS och GPS-utrustade mobiltelefoner speciellt 
anpassad för Kosterhavets Nationalpark. Mjukvaran går att ladda ner från Naturums hemsida. Den vägleder till viktiga 
platser till havs och på land i Nationalparken och har där möjlighet att ge ytterligare platsspecifi k information. När man 
passerar över Kosterrännan kan man få berättat om de branta bergväggarna i rännan och se bilder av jättehavstulpanen. 

4 Undervattenskameror
Interaktiva undervattenskameror utplacerade i nationalparken kan leda in naturen i realtid in till byggnaden. Någon 
kamera kan vara ansluten till Naturums hemsidor på Internet. 

5 Naturstigar
Naturum har goda förutsättningar för en aktiv ”lek och lär”–situation med möjlighet till olika naturstigar med stationer, 
”naturplatser”, i landskapet där man löser olika uppdrag att hitta intressanta arter och växtplatser, t.ex. studera 
myrlejonens fångstteknik. Kartor och uppgiftslappar delas ut på Naturum. Naturstigarna rör sig främst i vattenbrynet 
men kan också ta sig till andra intressanta miljöer på öarna.
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