
Strandäng

Utetorg

Aktivitetstorg

Ångbåtens brygga

Café/picknick

2 st handikapp platser,
kan flyttas till aktivitetstorget

Vindskydd med information, 
grill och övernattningsmöjlighet.

Vad händer om isarna smälter?
3 meters kurvan markeras med 
bänkar direkt på hällarna. Här finns 
plats för picknick med havsvy!

Träspångar över den fuktiga 
strandängen, knyter an till 
vandringsleder västerut.

Utblicksplatser
med bänkar.

Plats för diverse aktiviteter

Flytbrygga
Möjlighet att använda till föresläsningar,
som musikflotte m.m. Vid musik-
evenemang ordnas sittplatser på
aktivitetstorget.

Vändmöjlighet

Inlastnings-
möjlighet

Möjlighet att anordna en körbar
väg för inlastningsfordon. 

Befintlig
gång-spång

Huset förlängs för
wc samt reningsverk.

wc

Vindskydd

Vision  
Stendörrens utbyggda naturum syftar till att skapa ett
kunskaps- och upplevelsecentrum både ute och inne för att
väcka intresse, och för att engagera människor i kampen
för en hållbar utveckling av Östersjön. Vår övertygelse
är att när människor känner naturen, ser landskapets
variation, naturens skiftningar och havets vidsträckta
vyer blir vi mer öppna inför de stora och komplexa
sammanhang som detta lilla hav ingår i.
Vår ambition är att placera det nya naturum mitt i
Stendörrens naturreservat med bästa tänkbara kontakt
och öppenhet mot omgivande land och hav. Besökare
i naturum kommer att ha naturens skådespel ständigt
närvarande genom utsikt och kontakt med och över
landskap och skärgård. Placeringen av naturum ger fri
sikt ut mot Stendörren och över farleden. Man får också
god delaktighet i allt som händer och sker vid och på
vattnet, på torget, eller för den delen i huset där ett
aktivt stråk förbinder caféet vid vattnet med den viktiga
basutställningen om Östersjön.
När vi gjorde vår analys av tävlingsuppgiften så blev

mycket bra sätt placerats in i landskapet, där påverkan på
omgivningen är liten och där utsikten mot och kontakten
med havet är den bästa. Just här får man det viktiga
perspektivet ut mot Stendörren och upplever det viktiga
mötet mellan land och hav. Detta ger inspiration att aktivt
börja utforska hur det egentligen står till med Östersjön.
Ett aktivt naturum innefattar en mängd spännande
aktiviteter inte bara i byggnaden utan runt om i reservatet
och på själva vattnet. Byggnaden är bara basen för denna
upptäcktsresa , men strategiskt placerad precis där den
ger besökarna som mest och där den annonserar sig
tydligt i landskapet.
Vi har alltså valt att utnyttja många av de goda tankar och

dessa vidare genom om- och tillbyggnad till ett nytt och

miljö.
Läget är strategiskt och ger möjlighet att skapa en mycket
ytsnål och effektiv byggnad i absolut bästa kontakt med
sin omgivning.

Harmoniskt placerat på sin kulle blickar naturum ut över land och hav

Likt en ljuslykta på berget kommer Stendörrens naturum
att locka till besök.
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Ett aktivt naturum

och upptäckarglädje naturen och havet inspirerar till.
Här kan man söka eller snarare upptäcka och uppleva
svaren tillsammans med andra. Labbänkar ute och inne,
små bryggor för vattenprover, webkameror placerade i
naturen visas på datorer eller som bildspel i hörsalen.

och andras foton tagna under upptäcktsvandringar i
reservatet, blir tillgängliga för alla i naturums databas.

informationssökning och ett aktivt lärande. Aktuella böcker

eller ekorna vid bryggan nedanför caféet.

Basutställning
Framför allt välkommen in i utställningen om Östersjön,
den spännande basutställningen som i olika nivåer
informerar och inspirerar oss att vilja kämpa för detta lilla
hav i norr. Utställningsrummet utgör en stor ”blackbox”
där utställningen skapas med alla de tekniska resurser
som krävs för att få ”rätt” känsla i utställningen.
Basutställningen är strategiskt placerad och ger stor

inlastnings- och utbyggnadsmöjligheter för framtiden.
Basutställningen är en invändig upplevelse där kontakten
med omgivningen är begränsad. Vi har en idé om att
skapa glasade kuber på fasaden dit man överraskande

kontakt och utsikt mot alla de naturtyper som omger

byggnadsvolym till att göra ett fågelskådningstorn på
taket. Vi föreslår också att basutställningens nedre fasad
mot stråket nyttjas för skyltning och information.
En annan tanke som kan vara värd att pröva är om det
som är en blackbox om dagarna kan bli en lightbox när
mörkret faller. Det skulle vara vackert om volymen kan lysa
lite lockande genom träden en höstkväll när besökarna är
på väg till ett spännande besök på Stendörrens naturum.

Strategisk placering
Inifrån naturum ser man mötesplatser, stråk, farleder och
alla som kommer och går. Från Aspenäset och grusvägen i
norr via Stendörren och viken vid vägs ände, med bryggor
och uteplatser, ut mot Runnuddens slipade hällar och

binder samman gångvägarna mot Stora Krokholmen och
parkering. Fasaden mot Torget kan öppnas upp, glasade
skjutdörrspartier dras åt sidan då vädret tillåter.
Avsikten med planering och placering är att omgivning och
byggnad skall samarbeta och berika varandra.

Volymuppbyggnad
Den ljust faluröda träbyggnaden är uppbyggd av mindre
volymer likt ”vindskydd” där golv, en fasad och tak bindes
samman och skapar det trygga rum, eller den scen,
besökaren är delaktig i. Scenens tre öppna sidor har direkt
kontakt med angränsande volymer eller omgivningen.
Volymerna följer kullens form och vänder sig mjukt kring
Torget.
Då volymerna varierar i djupled skapas intressanta
ljus- och rumsupplevelser med överraskande utblickar.
Byggnadens insida är varm och ljus med naturträ i väggar,
golv, tak och konstruktion. Glaspartier av stål ger smäckra
detaljer och maximal öppenhet. Fasaderna och tak består
av faluröda, sågade panelbrädor. Möjligt är också att
ha sedum på taket. Solskydd i takets förlängning samt
bryggan som binder samman ute och inne förslås bli mörka
i kontrast till rummets ljusa volym.

Stråket mynnar eller börjar i tillfälliga utställningar och caféet,
med en fantastisk utsikt över Stendörren och farleden.
Byggnaden är öppen, välkomnande och vänder sig mot vattnet.
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Utetorget - med plats för utomhusutställning, 
föresläsning, musikafton. Sittplatser finns på 
omgivande trätrappa och trädäckets kant 
samt på hällmarken.

Café/picknick yta på trädäck 
svävande ovanför hällmarken

Entré till skyltade 
vandringsleder och 
vindskydd

Utetorg
Träd bevaras!

Uppglasad entrésida gör det möjligt 
att se tillfälliga utställningar även då 
Naturrummet är stängt.

Vad händer om isarna smälter? 
3 meters kurvan markeras med 
bänkar direkt på hällarna. Här finns 
plats för picknick med havsvy!

Trappa på 
hällarna ned till 
Aktivitetstorget.

God tillgänglighet till byggnaden med 
en ramp infälld i trätrappan.

2 st handikapp platser,
kan flyttas till aktivitetstorget

Vändmöjlighet

Inlastnings-
möjlighet

Möjlighet att anordna en körbar 
väg för inlastningsfordon. 

Huset förlängs för 
wc samt reningsverk.

Kontor

Förråd

Basutställning

Balkong

Omkl

Kök
Frd

Basutställning

Kpr

Förråd

Teknik

Verkstad

Servering Reception

Butik

St

Samlingssal

Entréhall/Stråket

Tillfälliga utställningar

Café

Torget

labbänkar

data/studieplatser

Konstruktion
Byggnadens bärande konstruktion är ett ramverk av
limträbalkar. Synliga balkar i tak är dimensionerade för att
tåla utställningslaster. Bärning sker endast i fasad vilket
gör att exempelvis kontorsbalkongen delvis hänger från

och där så är möjligt på plintar för att spara så mycket
som möjligt av den känsliga naturen.

Area
Vårt naturum har en BTA på 625 kvm.
Vi är övertygade om att en sammanhängande byggnad
med begränsad yta är den bästa förutsättníngen för låga
anläggnings- och driftkostnader. Detta kan vara ett led i
möjligheten till stor aktiv programverksamhet och långa
öppettider.
Målsättningen att uppnå maximal upplevelse och
funktion inom en ytmässigt begänsad ram ligger
bakom de prioriteringar förslaget visar. Programytor
har vidarestuderats som funktionsytor och i vissa fall
samlokaliserats till vad vi hoppas är en optimal lösning.

till olika lösningar, nu eller i framtiden. Byggnaden kan
med enkla medel byggas till, eller så kan exempelvis
basutställningen, göras större från början.

Det aktiva stråket binder samman
verksamheterna.
De publika, öppna delarna i byggnaden - förutom den stora
basutställningen – är enligt programmet entréhall, hörsal,
tillfälliga utställningar och café. Dessa binds samman och
ingår i ett stråk genom byggnaden där besökaren rör
sig mellan verksamheterna, möter varandra, tar del av
information och slår sig ner vid labbänkar och studieplatser
i nära kontakt med utemiljön och torget.

Delarna är fritt utformade så att de kan nyttjas på många
sätt vid olika tillfällen. Avsikten är att byggnaden skall
erbjuda en så rik miljö att den kan inspirera till nya tankar
och idéer. Gränsen mellan olika verksamheter, eller mellan
ute och inne kan suddas ut.

Ett levande naturum.
Byggnadens utformning vill inspirera till varierande
upplevelser genom sättet att möta besökaren. Stora

rumsutformning och skapa intressanta utställningar
och upplevelser. Människan i byggnaden, på torget
eller i omgivningen får en plats på scenen och deltar
själv i skapandet av ett aktivt och levande naturum.
Förhoppningsvis möter besökaren varje gång ett lite
annorlunda levande naturum.

Café med havsutsikt och uteplatser.
Caféets öppenhet inbjuder till uteservering, man slår sig
ner vid enkla små bord i söder, på den vackra hällen intill
viken, på bryggorna eller nere vid strandkanten. Här kan
alla också mötas under musik/teater/informationskvällar

underhållning. Caféets ståbord fortsätter ut längs hela
stråket fram till hörsal och basutställning. Ståbordet kan

så sitter man bara och njuter av utsikten.

Hörsalen, ett måste för den vetgirige.
Samlingssalens robusta utformning inbjuder till studier
och experiment. Golvet fortsätter ut genom de skjutbara
glaspartierna åt både öster och väster. Labbänkar med

binds salen samman med Torget. Gränsen mellan ute och
inne löses upp och salen når ut i naturen. Att mötas här
- delta i ett seminarium med den kunnige havsforskaren
eller systemekologen kan ge den insikt vi alla behöver.

Kontor

Övre plan skala 1:200

Markplan skala 1:200

Nya naturum ligger harmoniskt i landskapet i öppen kontakt med land och hav.

De varierade volymerna ger spännande
rum med rika upplevelser och god
naturkontakt.
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Vackrare arbetsplats blir svårt att hitta.
Med ett fantastiskt läge, på en balkong över entréhallen,
med vyer över land och hav, samt visuell och direkt
kontakt med information och butik har personalen sina

omklädningsrum med toalett och dusch.

Sektioner skala 1:200

Sektion genom
samlingssal, entréhall och personalbalkong

Sektion genom basutställningSektion genom basutställning med
eventuell utsiktskub och fågeltorn

Sektion genom stråk, reception och
personalarbetsplatser.

Sektion genom tillfälliga utställningar Sektion genom café

Teknik
Teknikrum för byggnaden är placerat i markplan i den
nordöstra delen av basutställningen och/eller ovan förråd

får ökad kapacitet samt rymmer nya utomhustoaletter.

Västerfasad

Österfasad

Fasader skala 1:200

Byggnaden tar hänsyn till miljön och formar sig mjukt efter berget.

Sydfasad

Norrfasad

Fasader skala 1:200

Höga ekologiska ambitioner.
Vårt gemensamma mål är att skapa ett naturum som i alla
avseenden är så bärkraftigt som möjligt och välja material
och teknik ur detta perspektiv.
Endast naturliga material i byggnad och inredning
ger god miljö och fungerar som ett gott exempel.
Uppvärmningssystem är troligen bergvärme, möjligen
i kombination med solfångare.Ventilationssystemet
samverkar med byggnadens öppna planlösning och
generösa volym. Byggnaden får också ett miljöanpassat
avloppssystem som bygger vidare på det som gäller idag.

Vi vill att naturum strävar i rätt riktning mot det
bärkraftiga alternativet och förhoppningsvis får en mycket
aktiv roll i bevarandet av Östersjön samt möjligheten att
uppnå Miljömål tio:
HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD
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