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Med utgångspunkt från landskapets egna 
förutsättningar
Detta tävlingsförslag har tagits fram med utgångspunkt 
från landskapets egna kvaliteter och med hänsyn till den 
redan existerande anläggningen för att utveckla Stendörres 
naturum till att bli ett spännande utfl yktsmål för alla. Vid 
utformningen av den nya anläggningen har det varit viktigt 
med enkelhet, funktionalitet, identitet och att använda 
naturens egna material. För att minimera ingreppen i 
landskapet har byggnaden, utetorget och gångbanor 
placerats på stolpar, lätt svävande i landskapet. Med denna 
enkla lösning blir ingreppet i marken minimalt. Det skall i 
framtiden i princip vara möjligt att återställa området som 
det en gång såg ut. Det har också varit viktigt att bygga på 
den delen av tomten som har minst upplevelsevärde, på 
baksidan av kullen, mot norr och in mot land. Byggnaden 
har placerats ett stycke ifrån vattenlinjen så att det också i 
framtiden är enkelt att gå längs med stranden. 

En ny port in i skärgården
Idag är det svårt att hitta fram till Stendörrens naturum då 
det ligger gömt bakom bergknallen och tallarna. Den nya 
byggnaden kommer att fungera som ett landmärke och en 
port in i skärgården. Besökaren leds in mellan den nya och 
gamla byggnaden, fram till den vackra skärgårdsudden. 

Estetiskt utryck 
Vid utformningen och placeringen av byggnaden har 
det varit viktigt att skapa intresse och nyfi kenhet hos 
besökaren. Byggnaden hjälper till att leda besökaren in i 
det unika skärgårdslandskapet och fram till en sammansatt 
upplevelse mellan inne och ute, mellan byggnad och 
landskap. När man är inne i byggnaden kan man se 
skärgårds olika landskapstyper. Besökaren som kommer 
utifrån kan också se igenom de stora glasfälten på det som 
fi nns inne i byggnaden.   

Den nya byggnaden har en enkel och funktionell 
uppbyggnad med ett ramverk i trä och massiva träelement. 
Träet är ett naturligt och förnybart byggmaterial med lång 
tradition i skärgården. Konstruktionen är enkel, snabbt 
och billig att uppföra, med minimala ingrepp i den ömtåliga 
skärgårdsmiljön. Den utvändiga träpanelen är liggande och 
har en naturlig gråfärg. För att skapa ett intressant spel i 
fasaden och för att visa de olika funktionerna i byggnaden 
har samlingssalen fått utanpåliggande ramverk som skapar 
ett djup i fasaden. De stora glasfälten visar var entréhallen 
fi nns och den centrala delen av byggnaden framhävs med 
ett glastorn. Besökaren kan gå upp i tornet och blicka ut 
över landskapet och se de sedum bevuxna taken. Härifrån 
kan man också beskåda den fågellika planformen på 
den existerande byggnaden. Glastornet ingår i delen för 
tillfälliga utställningar 

Den yttre delen av byggnaden, ut mot sjön, öppnar sig 
mot vattnet. Upplevelsen av att bli ett med landskapet 
fi nns både ute och inne. Med hjälp av olika typer av 
solavskärmningar är det möjligt att reglera ljusmängden 
samt att skapa olika ljuseffekter. Under det utstickande 
taket skapas en väderskyddad plats och utan på 
träkonstruktionen slingrar sig väldoftande kaprifoler upp. 
Här kan besökare sitta och njuta av den vackra utsikten 
samtidigt som de äta den köpta eller medtagna maten.

Utemiljö och sammanhang i landskapet
På södersidan av byggnaden fi nns en naturlig platå som 
blir till en fortsättning av caféet, ett skärgårdstorg. En 
plats för utomhusutställningar, musikevenemang och 
andra festliga tillställningar. I slänten upp mot dagens 
naturum fi nns små sittstolpar som kan användas som 
läktare. För att få plats med fl era besökare kan stolparna 
länkas samman med sittplankor. Från skärgårdstorget 
är det också lätt att komma fram med rullstol ner till 
strandbryggan, bort till platsen där skärgårdsbåten lägger 
till eller upp till den gamla anläggningen.  Gångvägarna 
och uteplatserna är uppbyggda av genomsiktliga stålgaller 
som är placerade ovanför marken.
På så sätt kan man se marken under bryggan och 
markvegetationen har möjlighet att växa igenom.
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En ny funktionell och fl exibel byggnad  
Den nya byggnaden har fått en placering i landskapet 
som framhäver den vackra skärgården. Den symboliserar 
förbindelsen mellan land och sjö, mellan människa och 
natur. Den långsträckta byggnadskroppen i trä och glas 
har en stor grad av fl exibilitet och kan justeras allt efter 
behov.

En ramp leder besökaren in till entréhallen som är 
placerad tillsammans med kapprum, toaletter och 
samlingssal. Caféområdet är integrerat med den öppna 
välexponerade utställningslokalen. I entréhallen får 
besökaren en enastående utsikt ut mot det öppna 
beteslandskapet i norr och ut i skärgården i väster. 

Backoffi ce och receptionen är centralt placerat vid 
ingången och det är enkelt att få en översikt över hela 
anläggningen.

Cafélokalen är försedd med öppningsbara glasväggar 
och tak ut mot det utanförliggande utställningstorg. Med 
hjälp av ett justerbart system av textilier är det möjligt att 
reglera solljuset i lokalerna. 

Köket är placerat i direkt anslutning till caféet. På 
baksidan av byggnad är det möjligt att ta in leveranser till 
köket, det tekniska rummet, och biovac- anläggningen. 
På utsidan fi nns det också plats att anlägga ett biologiskt 
luftreningsfi lter av bark som tar bort all avloppslukt. För 
att det skall vara lätt att tömma tanken är det en fördel att 
den placeras på östsidan av huset. Det tekniska rummet 
ligger centralt och möjliggör enkla och effektiva rör- och 
ledningsinstallationer. 

Mot vägen i öster är den stora utställningslokalen 
placerad. Här fi nns det möjlighet att helt styra 
ljusförhållande så att det passar för det man vill visa fram. 
Den här delen av byggnaden har också en lite annorlunda 
sammansättning med en ytterpanel med liggande virket 
utanpå ramverket. Till skillnad från samlingssalen som 
har et utanpåliggande ramverk. 

plan 1:200

exteriörperspektiv

interiörperspektiv



EVERT

Den existerande anläggningen 
Dagens naturum är en viktig resurs och utnyttjas upp till 
84%. För att kunna utnyttja den existerande anläggningen 
effektivt hela året har vi uppgraderat isolering och ökat 
tillgången på dagsljus. Med dessa förändringar är möjligt 
att få plats med personalrelaterade funktioner, så som 
kontorsplatser, verkstäder och.  Verkstaden kan också vara 
tillgänglig för besökarna.

Det är viktigt att hushålla med energin och naturens 
resurser
Driften av anläggningen skall vara energisnål och 
miljövänlig. De olika tekniska systemen skall utformas så 
att de är lättförståliga och pedagogiska. 

Byggnaden skall utformas så att den får en god 
energiekonomi och med stora krav på god isolering och 
val av fönsterlösning. Den huvudsakliga uppvärmningen 
skall ske med värmepumpar som utvinner energin från 
luften eller vattnet. Den invändiga uppvärmningen är i form 
av vattenburen golvvärme. 

Ventilationssystemet är utformat med värmeåtervinning 
och eftervärmning från värmepumparna. 

För att minska vattenförbrukningen samlas regnvatten 
från taket upp i cisterner under byggnaden och används 
sedan vid spolning av toaletterna. 

Reningen av avloppsvattnet sker på samma sätt som 
idag, med en biologisk rening, men med en ökning av 
kapaciteten. För att reducera energikostnaden vid tömning 
och för att ta vara på restprodukten är det önskvärt att 
det renade avloppsvattnet leds vidare till ett våtmarksfi lter 
eller en biologisk damm. Med ett våtmarkssystem får vi 
en bättre biologisk rening av avloppsvatten. Vattnet kan 
sedan eventuellt användas för bevattning i det intilliggande 
jordbruket. Det biologiska slammet leds vidare till en 
vassbädd och för kompostering. Hela processen sker utan 
tillförsel av kemikalier och energi.

Ny byggnad
Entréhall med reception/butik
Tillfälliga utställningar/café
Samlingssal
Utställningslokal/basutställning
Toaletter/kapprum
Backoffi ce till reception
Kök
Tekniskt utrymme
Biovac

45
121

66
174

30
10
34
20
20

m2

Summa 520 m2 BRA
Totalareal 546 m2 BTA

Befi ntlig byggnad
Kontor/arbetsplatser
Personaltoalett/dusch mm
Lunch/vilrum
Förråd
Närverkstad

50
15
15
60
15

m2

Summa 155 m2 BRA
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3D-modell

exteriörperspektiv från syd


