
Naturum Stendörren Mitt i  Naturen

Naturum förhåller sig aktivt till de viktigaste natur- och kulturlandskapen på platsen: Havet med sin 
skärgård och farled; Klipphällarna med vindpinande tallar och mikrogräslandskap; Skärgårdshemmanet 
med sina åkrar, hagar och ängar med stora ekar; Översilningsängens vackra och spännande biotop nära 
byggnaden; Skogen längre bort. 
Kontakten med landskapen görs med både riktade blickfång inifrån byggnaden och möjligheter att komma 
i när kontakt med naturen via ett träbryggsystem.

Naturrum blir synligt i en siktlinje när man kommer ut från skogen och landskapet öppnar sig vid 
skärgårdshemmanet.

Å ena sidan är detta ett ovanligt vanligt hus, rakt och enkelt som en lada. Å andra sidan är det avancerat och undandrar sig enkla
tolkningar. De båda delarna möts i en rörelse som fångar landskapets form.

Den enkla, raka delen rymmer basutställningen. Ett slutet rum som ansluter till programmets krav på ett oömt rum med högt i tak
där vad som helst kan byggas. Här fi nns också samlingssalen i ett läge som fångar en vy över äng och hav.  Den välbekanta 
formen gör huset till ett okonstlat inslag i miljön, samtidigt som det ordinära helhetsintrycket ifrågasätts i detaljeringen. Det falu-
röda huset blir på närmare håll uppseendeväckande monolitiskt, då den kraftiga listpanelen löper över både vägg och tak.

Den andra halvan av huset har en mer komplex geometri. Såväl nock som takfot faller ned mot gaveln, där ett långt fönsterband 
öppnar husets hörn mot Aspöfl aden. Den sluttande formen skapar ett rum som sjunker mot en allt tätare intimitet. En terrass 
förlänger byggnaden ut mot utsikten och vidare ut mot udden i en slingrande träbrygga. 

Huset står på marken med minsta möjliga åverkan på naturen. Läget är placerat mellan tre för platsen viktiga naturtyper – havet,
hällmarker och strandängar. Det direkta mötet mellan hus och terräng gör att strandkantens vass kommer länka fasadernas 
listverk samman med naturen. Genom att vara väl synligt från både vägen och vattnet visar byggnaden sin offentliga roll. Entréns
läge fångar också besökare från såväl parkeringsplatsen som naturhamnen och turbåtens hamn. Allt sammanbinds av handikapp-
anpassade träbryggor och grusvägar vilket ger en extra god tillgänglighet. Det befi ntliga Naturummet anpassas för att användas 
av naturvårdens administration. Den befi ntliga BioVacanläggningen ersätts av en ny under den nya byggnadens teknikutrymme.

Den robusta byggnaden är utformad för en minimal energiförbrukning. Teknik och stomme utgår från de positiva erfarenheterna 
med passivhus, det vill säga ett mycket välisolerat och lufttätt klimatskal samt en mekanisk ventilation med effektiv värmeåter-
vinning. Därmed kommer byggnaden normalt klara sig helt utan andra värmetillskott än de som driften ger. Till- och frånlufts-
ventiler döljs bakom teknikutrymmets ribbfasad. Taket är även anpassat för att utrustas med solceller. Dessa kan då monteras på
ribbornas plats och integreras med arkitekturen. 

Huset kan vid behov slutas till med luckor för de stora glaspartierna. Invid butikens och samlingssalens stora öppningar hänger på 
fasaden stora trägaller uppbyggda i likhet med fasaden - faluröda på utsidan och vitlaserade på insidan. Monteringen på traverser
ger möjlighet att enkelt dämpa ljus och insyn och därmed tillfälligt ändra rummens karaktär. Samma sak gäller för det stora föns-
terbandets luckor som i normalfallet står uppställda horisontellt. Likt ett stort skärmtak ger de då skydd åt caféets uteplatser. När 
huset står obemannat kan luckorna enkelt sluta huset för att förhindra inbrott. Funktionen motoriseras vilket ger användningen 
maximal fl exibilitet. 

Förslagets BTA är 672 kvm.
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YTTERTAK:
45x70 c 140 TRÄRIBBOR
22x120 c 140 PANELBRÄDA
25x38 BÄRLÄKT
25x25 STRÖLÄKT
UNDERLAGSPAPP
22x95 RÅSPONT
45x220 REGEL + 170 MIN. ULL
45X220 REGEL + 170 MIN. ULL
45x95 REGEL + 95 MIN. ULL
0,2 ÅLDERSBEST. PLASTFOLIE
28x70 GLESPANEL
22 TRÄPANEL

GOLVBJÄLKLAG:
35mm MASSIV DINESEN DOUGLASGRA
KOR
22 K-PLYWOOD
0,2 ÅLDERSBEST. PLASTFOLIE
220 KERTOBALK
8 TEPRO MINERIT INCOLOR FERRO SKI

YTTERVÄGG:
45x70 c 140 TRÄRIBBOR
22x120 c 140 PANELBRÄDA
80 FASADSKIVA
9 UTEGIPSSKIVA
145 REGEL + 145 MIN. ULL
70 REGEL + 70 MIN. ULL
0,2 ÅNGSPÄRR
70 MIN. ULL
22 TRÄPANEL
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PRINCIPSEKTION

Tekniken med passivhus är den mest fram-
gångsrika modellen för verkligt kretslopps
anpassade hus. Ett obrutet skikt av polyeten-
folie löper hela vägen runt välisolerade 
väggar, tak och golv. Ventilationsvärme-
växlare återanvänder upp till 85% av värmen. 
En elslinga skyddar dessa från frost och kan 
vid behov förvärma inluften. Normalt klarar 
sig husen med värme från människor, lampor, 
elapparater samt instrålande sol. I utvärdering 
av byggda exempel har tekniken klarat ytter-
temperaturer på -20° utan att inner-
temperaturen gått under +19°.
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Det befi ntliga huset anpassas för att även i framtiden fylla 
viktiga behov i naturreservatet. I ena halvan av huset 
skapas kontors- och personalrum för naturvårdens admin-
istration. Den stora samlingssalen bibehålls som resurs för 
alternativa utställningar men anpassas även till behovet av 
samlingsplats och matsäcksplats för tillresta skolklasser.

I anslutning till Naturum är det viktigt att få uppleva 
rikedomen hos växter djur både visuellt och taktilt: 
Klippskrevornas gräsminiatyrlandskap, översilnings-
ängens vackra vass och intressanta starrarter, vatten-
brynet där den rosa gnejsen spolats fram. Med inspira-
tion från de befi ntliga träspängerna i naturreservatet har 
landskapet gjorts lättillgängligt med bryggor av trä. 
Dessa rör sig i huvudsak på byggnadens golvnivå (+2,0) 
men även ner till vattenbrynet. Lutningarna är hand-
ikappsanpassade. Spängerna utvidgar sig ibland till 
små platser med sittgradänger för vila och fi ka. Idén är 
både att få utblickar och komma nära landskapen på ett 
bekvämt sätt och, om man vill, kunna ta prover och 
examinera växter och djur. Från dessa platser har en 
guide utrymme att samla en grupp för att berätta om de 
olika naturtyperna. Träbryggorna bildar tillsammans med 
grusgångar en slinga där man kan upptäcka olika land-
skap och vyer eventuellt kompletterade med prov-
tagningsstationer, informationsskyltar eller andra 
pedagogiska inslag. Bryggorna minskar också slitaget på 
naturen. De fi gursågas mot klippor, träd och buskar på 
samma sätt som skärgårdsbryggor. En tillgängliggjord 
offentlig plats ute i naturen.
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SNITT E-E

Träbryggorna rör sig i huvudsak på +2,0 nivån och ökar tillgängligheten 
kring Naturum. Möjlighet till integrerade informationsskyltar fi nns.

SNITT F-F

Träbryggorna platsanpassas mot topografi n och de naturtyper den går genom.
Det går fi nt att sitta på kanten

SNITT G-G

Bryggsystemet gör att man kan komma i närkontakt med växter och småkryp.
På vissa platser utvidgas träbryggan till sittgradänger för vila och fi ka.

SNITT H-H

Ett större trädäck som kan användas som scen och samla större grupper.
Längst till vänster den strandnära bryggan som gör vattenbrynet handikappanpassat.


