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   Den kubiska nybyggnaden glittrar som ett blött fisknät. En självklar gestalt
som skiljer sig från kringliggande byggnader. Samspel och komplement
snarare än konkurrens. Från vägen reser den sig högt över den lilla faluröda
ekonomibyggnaden (befintlig toalett och utökat reningsverk) som ett exempel
på tidens gång. Byggnaden är också en påminnelse om alltings föränderlighet
och utvecklingens gång. En utveckling som vi måste lära oss hantera om våra
livsbetingelser inte ska förstöras. Östersjöns framtid är en av dessa.

Kommer torsken att försvinna från Östersjön? Blir det en stinkande algsoppa som får oss
att längta bort? Kan vi göra något för att vända utvecklingen. Naturum Stendörren blir ett
välbehövligt forum där allmänheten kan få de senaste svaren.
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Utställnings- och  cafébyggnadens plan är mycket enkel. Detta har möjliggjorts
genom att många mindre funktioner lyfts bort till den befintliga byggnaden. Med
enkelheten följer orienterbarhet. Redan innan man träder in i byggnaden har man en
uppfattning om funktionen. Byggnadens norra hörn är sluten där den stora
utställningshallen (black box) är placerad. Mot sidohörnen, sett från vägen, är
byggnaden transparent. Här ser man den stora glasade entréhallen och på andra sidan
”svarta lådan”, vid det motsatta hörnet, annonserar caféborden och soldäcket
byggnadens upplägg. I skymningen tänds den solcellsdrivna nattbelysningen som får
glaspartierna att glimma svagt.

Cafét, med serveringen längs de attraktiva fönsterfasaderna mot söder,
kan växa både inåt och utåt beroende på antalet besökare. I ett entrésol-plan, en
trappa upp finns flera bord med mycket bra utsikt. Här finns också två mindre
toaletter. På samma sätt som cafét, kan också utrymmet för de tillfälliga
utställningarna expandera från entréhallen förbi cafét och in i samlingslokalen. Vid
behov stängs en skjutvägg så att samlingssalen avskärmas. Mörkläggning sker med
gardiner. Vid större arrangemang låter man skjutväggen vara öppen och åhörarskaran
kan utökas. De stora fönsterytorna gör att de tillfälliga utställningarna blir synliga
utifrån när byggnaden är stängd. Utomhusutställningar förläggs med fördel under
seglet på den befintliga byggnaden.

Utställningshallen, ”svarta lådan”, har placerats så att det blir möjligt att
öppna upp golvet ned mot den underliggande klipphällen. Vid behov kan man på
detta sätt öka utställningsvolymen med ett källarplan. Risk för framtida
översvämningar till följd av klimatförändringar bör beaktas vid val av källarplanets
golvnivå. Takhöjden är 6,85m från entréplanet. Höjden till underkant primärbalkar
(limträ 165x1620. c 3570) är 6m.

Receptionen och beredskapsköket ligger i byggnadens mitt, men har
trots placeringen kontakt med omgivningen genom strategiska dörröppningar och
invändiga hörnfönster. De omgivande höga glasade rummen flödar av ljus och
belägenheten ger fördelar som enkel intern kommunikation mellan reception och
serveringsdisk. I entresolplanet ovanför finns en uppgång till taket avskild från den
publika delen. Byggnadens källarplan kan delvis utnyttjas till förvaring av mindre
känsligt material som utemöbler, etc.

Entréplan ex cafémöblering  Plushöjd 3,0m  Skala 1:200 (A1)

Entresolplan  Plushöjd 5,9m  Skala 1:200 (A1)

Plan ombyggnad befintlig byggnad  Plushöjd 3,74m  Skala 1:200 (A1)

Sektion ombyggnad befintlig byggnad  Skala 1:200 (A1)

Entréplan ex möblering samlingssal  Plushöjd 3,0m  Skala 1:200 (A1)

Tillgängligheten förbättras genom en enkel utomhushiss i anslutning till entrén. Från
en nivå på ungefär +1,5m vid angöringsplatsen nära reningsverket, når även
rörelsehindrade bekvämt utställningsbyggnaden utan att behöva runda den äldre
naturumbyggnaden. Samma hiss används för varuleveranser till cafét. Angöringen
görs T-formad så att en transportbil kan komma intill hissen och vända. Bilen
behöver då inte backa tillbaka till den befintliga vägen.

�Anslutningsvägen förlängs förbi reningsverket och den västra trappan upp till
soldäcket. Vid stranden övergår vägen till en stig efter vattnet österut förbi
naturumbyggnaden. Torget mellan den gamla och nya byggnaden blir en
samlingsplats som kan nås från tre håll av rullstolsbundna, en nyanlagd gångbrygga
ansluter till gästhamnen mot udden i sydost.

Utemiljön kring Aspnäset är unik med sina låga hällar och uråldriga låga tallar. Den
generösa naturhamnen och närheten till farleden med den erkänt knepiga manövern
kring fotogenhuset har gjort platsen känd. Här gäller det att i första hand bevara
natur- och kulturvärden. De befintliga gångstråken utvecklas och ges en enhetlig
utformning. De något klumpiga räckena efter redan byggda stråk, ersätts med lättare
relingar av fartygstyp, lika de kring nybyggnadens gångdäck.

Det etablerade torget framför gamla utställningsbyggnaden utvecklas och
byggs ihop med dessa gångdäck. För att utjämna nivåer och för att slippa räcken,
byggs sittbara gradänger med höjdskillnad ca 40 cm och djup ca 80 cm. Här får man
plats att sitta framför fötterna på grannen ovanför. Mellan dessa nivåer placeras några
trappsteg där så erfordras.

�De gamla allmogebåtarna, friliggande eller under skärmtak, samlas ihop under
ett större sadeltak i närheten av båthusen. Här byggs också en gistgård med inslag av
stolpar med naturvuxna klykor. Vägen från båthusen till naturumbyggnaderna kantas
av dessa kulturbärare. Aspnäsets gård ska, vad vi förstår, bedriva jordbruk och fiske
enligt gamla principer. Reningsverket får en ansiktslyftning i samband med
ombyggnaden för utökad kapacitet. Fasaderna målas med svart slamfärg för att öka
samhörigheten med den nya naturumbyggnaden som har mörk sockel.
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Den befintliga byggnaden. För att undvika våld på den befintliga byggnaden, har
mindre ytkrävande funktioner som kontor, personalrum och förråd samlats här. En
förutsättning har varit att dessa funktioner inte behöver ett absolut samband till den
nya friliggande utställnings- och cafébyggnaden. Det är också önskvärt att undvika
dyra ingrepp i golvkonstruktionen med sina terränganpassade nivåer. Samtliga
installationer bevaras.

Genom att samla förråden hit, blir det också möjligt att sänka
temperaturen vintertid i stora delar av byggnaden. Detta innebär att byggnaden inte
behöver tilläggsisoleras och att uppvärmningskapaciteten räcker för de kvarvarande
lokalerna. Förråden förläggs i huvudsak mot norr och förses med en isolerad
innervägg efter den invändiga pelarraden. På detta sätt skapas en klimatzon där
förråden kan ha avsevärt lägre temperatur (5-10 plusgrader vintertid). En annan
effekt är att störningarna minimeras av byggnadens olika golvnivåer. Eventuellt
förses det mindre kontorsrummet med ett fönster mot "torget" som komplement till
de högt sittande fönstren.

De föreslagna åtgärderna är reversibla. Det innebär att man kan
återskapa byggnadens inre volymer om funktionen ändras igen. Kanske kommer
verksamheten utökas ytterligare i framtiden. Kanske förvandlas då byggnaden till
skärgårdsmuseum eller klubbhus för någon kryssarklubb.

Att bygga ihop byggnaderna är fullt möjligt, men inte önskvärt. Den korta sträckan
mellan nybyggets entré och personalingången i gaveln på den befintliga byggnaden,
tar några sekunder att avverka. Inte ens i smällkalla vintern behöver man ytterkläder.
Någon gång behövs ett paraply.

Visst kan man tänka sig underordnade skärmtak och låga glasade
förbindelser. Men genom att i första hand satsa på ett friliggande nytillskott, bevarar
man den befintliga byggnadens prisbelönade arkitektur och unicitet. Samtidigt skapas
förutsättningar för en ny stark formgivning och en egen identitet hos den stora
utställningsbyggnaden.

Möjligheten att bekvämt gå runt byggnaderna när de är stängda, ska inte
heller underskattas. Platsen är välbesökt även udda tider. Om byggnaderna byggs
ihop kan det leda till långa omvägar för exempelvis de som kommer från
naturhamnen och vill besöka en toalett. Torget framför ”fiskgjusen” kommer att ha
kvar sin attraktivitet, och genvägen mellan husen blir uppskattad.

Stendörren Ombyggnad Nybyggnad

Förslaget utgår från möjligheterna att ta tillvara befintliga resurser med största
möjliga ekonomiska och ekologiska hänsyn. Genom en försiktig ombyggnad av den
befintliga byggnaden, frigörs resurser för ett extraordinärt nytillskott. En försiktig
ombyggnad som också tar hänsyn till den befintliga arkitekturen och den känsliga
närmiljön.

�Platsen för nytillskottet har valts med tanke på önskan att synliggöra
byggnaden från väster, varifrån flertalet kommer med bil eller buss. Mot farleden
skymtar byggnadens silhuett över klipporna och den tillbakahållna vegetationen. Den
förvildade talldungen mellan gamla naturumbyggnaden och sjöbodarna glesas ur.
Från farleden i jämnhöjd med bodarna träder byggnaderna fram med sin hälsning till
sjöfararna.

Nybyggnaden har placerats i ett ”knut mot knut” —läge i förhållande till den gamla
naturumbyggnaden och ekonomibyggnaden. Det är ett traditionellt sätt att forma en
gårdsbildning när man vill ha minsta möjliga visuella hinder i en trång situation. Från
nybyggnaden störs man inte av de gamla byggnaderna, som snarare agerar som
flyglar och förstärker byggnadens centrala funktion. Lä-bildande uterum bildas.
Placeringen erbjuder största möjliga fria siktvinkel från nybygget trots att husen bara
ligger några meter bort. Utifrån minskar genomsiktligheten och speglingarna
upplevelsen av den nya volymen. Husets transparens minskar också störande
skuggbildningar runt byggnaden.

�Den kubiska nybyggnaden glittrar som ett blött fisknät. En självklar gestalt
som skiljer sig från kringliggande byggnader. Samspel och komplement snarare än
konkurrens. Från vägen reser den sig högt över den lilla ”falusvarta”
ekonomibyggnaden (befintlig toalett och utökat reningsverk) som ett exempel på
tidens gång. Byggnaden är också en påminnelse om alltings föränderlighet och
utvecklingens gång. En utveckling som vi måste lära oss hantera om våra
livsbetingelser inte ska förstöras. Östersjöns framtid är en av dessa.

�Mot den näst intill chimära byggnadens glasfasad, tecknar sig
museibyggnadens logotyper med reell kraft. På långt håll kan man se att man hittat
rätt. Med en självklarhet som en Heidenstamfyrs konstruktivistiska uppenbarelse,
reser sig byggnaden över det småkuperade skärgårdslandskapet. Det praktiskt nyttiga
och enkla har i alla tider satt sin prägel på havets arkitektur.
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Fasad mot nordost

Konstruktionen består av ett pelar-/balksystem i limträ, där de kraftiga
primärbalkarna i taket (största spännvidd 11m) har stöd av en hjärtvägg i mitten av
byggnaden. Vinkelställda ytter- och innerväggar styvar upp konstruktionen.

Den höga byggnaden har goda förutsättningar för att få ett
ventilationssystem byggt på självdrag. Luften kan kylas sommartid eller värmas
vintertid genom att den först passerar källarutrymmen där den underliggande klippan
fungerar temperaturutjämnande. Genom att öppna luckor på lä-sidan längs
ytterväggarnas övre kant, får man ett undertryck som förstärker de naturliga termiska
krafterna. Byggnadens höjd innebär också att tillfälliga temperatur- och
koldioxidtoppar inte betyder så mycket i golvnivån. Ventilationssystemet regleras
automatiskt med processor. Istället för solavskärmning används olika typer av
reflekterande glas. Uppvärmningen förutsätts ske med utbyggt befintligt system
(värmepump).

�Byggnaden kan ses som en stor passiv solfångare med stora glasytor i den
sydvända delen av byggnaden. Mot norr är huskroppen sluten med kraftig isolering i
väggarna. Förslagsvis används hygroskopiskt träfibermaterial som isolering. Istället
för diffusionstät papp används dubbla lager av vindpapp eller likvärdigt. Mellan
ytterglasning och vägg anordnas en ventilerad luftspalt. Eventuellt läggs värmetrögt
stengolv i de solbelysta delarna av byggnaden.

Taket har tätskikt av papp eller protan-duk och avvattnas inåt till fyra
oberoende stuprör förlagda till takets mitt. I anslutning till takbrunnarna finns en
taklucka för enkel kontroll och rensning. Taket kan med fördel förses med solceller
för elproduktion eller solfångare för varmvatten. Mellan takisoleringen (600mm
träfiber) och yttertak ges god plats för luftning.

Fasaderna understryker byggnadens kubiska gestalt genom den
heltäckande glasningen. På samma sätt framhåller också glasrutornas nätliknande
mönstret geometrin. Enkelheten är ett genomgående tema, som går tillbaka till äldre
byggnadstradition.
Ytterst består fasaderna  av enkelglas i diagonalställda profiler av stål. Detta skikt,
den yttre ”regnkappan”, är lika över hela byggnaden oavsett om den
innanförliggande väggen har fönster eller ej. Glasningen täcker också fasaden ända
upp till takets minimala krönlist. Olika glaskvalitéer väljs, så att fasaderna får liv
genom svagt skiftande naturliga färgvariationer.

Även den reflekterande förmågan varieras. För att minska skillnaden
mellan blindfönster och genomsiktliga glasytor, används mer reflekterande
glaskvalitéer vid täckta väggar. Detta får till följd att byggnaden i stor utsträckning
kommer att spegla omgivningen. Särskilt märkbart blir detta mot nordväst varifrån de
flesta besökare närmar sig byggnaden.

Ensligt belägna byggnader kan råka ut för skadegörelse. Ett helt hus i
glas kan inleda i frestelse. Eventuellt kan de lågt belägna yttre glasen vara härdade.
Det är en fördel att de dyra stora isolerglasen är belägna innanför de billigare
enkelglasen. Det är också en fördel att dessa yttre enkelglas har små dimensioner. En
krossad ruta är enkel och billig att byta. Antagligen lönar det sig att i första hand
satsa på icke härdat glas, och istället ta kostnaden för ett eventuellt byte.

För att det ska bli tekniskt möjligt att underhålla de glasade ytorna, sker
glasningen utifrån. Enklast är att klistra glasen direkt i T-profiler med silikon. Liksom
för övriga byggprodukter skall fabrikatet vara godkänt i ”SundaHus” miljödatabas.
Där fasaderna består av isolerglaspartier innanför de yttre enkelglasen, får dessa
partier göras öppningsbara inåt för att underlätta rengöringen.

Innerväggar utförs med träpanel lika den befintliga byggnadens panel.
Mot entréhallen, de tillfälliga utställningarna, cafét och samlingssalen målas
väggarna grå och stänkmålas.

Ytor. Den befintliga byggnaden har en bruttoarea BTA (inkl. ytter och innerväggar)
på ca 240 kvm. Nettoarean är uppskattad till 185 kvm. I denna byggnad härbärgeras
funktioner (netto-ytor) enligt programmet på sammanlagt 175 kvm. Den nya
utställnings-/cafébyggnaden har en bottenyta inkl. väggar på 470 kvm. Med
entresolplanet på ca 50 kvm inkl. väggar, blir den totala BTA-ytan 520 kvm. Denna
yta har koncentrerats till en kvadrat, vilket ger liten omslutningsyta och därmed låg
bygg- och driftkostnad.

Ytorna fördelar sig på : ”Entréhall” (inkl. tillfälliga utställningar) ca 80
kvm, avskiljbar ”Samlingssal” (inkl. tillfälliga utställningar) ca 60 kvm, ”Backoffice,
Hk-wc, städ, beredningskök” ca 50 kvm, ”Café” (inkl. tillfälliga utställningar) ca 80
kvm, entresolplan med ”Café och toaletter” ca 50 kvm, ”Utställningssal” ca 175
kvm. Detta ger en funktionell nettoyta utan väggar på ca 495 kvm för nybyggnaden.
Sammanlagd BTA-yta (inkl. väggar) blir 240 kvm för den befintliga byggnaden och
520 kvm för nytillskottet, vilket ger 760 kvm (BTA). Reningsverket bevaras och
utökas vid behov, men ytan har inte tagits med i sammanställningen.

Sektion B

Sektion C

Fasad mot nordväst

Fasad mot sydväst

Sektion A

Sektion D
Fasad mot sydost

Fasad mot norr Fasad mot söder

Samtliga sektioner och fasader  Skala 1:200 (A1)


