
Från parkeringen leds besökarna på en 
träspång genom skogen. De passerar ett 
antal ledmarkeringar i form av skyltar med 
information om Tåkerns natur och fågelliv. 
Snart ser de att strandskogen glesnar och 
ljusnar. Först nu ser de den kurvande och 
lutande vassklädda sydvästfasaden. En 
glasprisma sticker fram ur fasaden och 
markerar entrén.

Besökarna kommer till en platsbildning 
med informationsskyltar och tre alternativa 
vägval, av vilka man kan välja fritt. Vi antar 
att de tar till vänster och följer gångvägen 
mot entrén till Naturum. Vassfasaden, som 
har en distans från marken, leder dem mot 
entrén. Fasaden och fågeltornet ramar in 
vyn av Tåkern med Omberg i fonden.
Väl inne möts de av den centrala recep-
tionen, där en anställd själv har god 
överblick över byggnadens publika delar. 
Här finns generösa utrymmen med plats 
för grupper och möjlighet till servering och 
försäljning.

Inledning

Ornicopia, vårt förslag till Naturum Tåkern, 
är som en materialisering av landskapet. 
Som form stiger huset ur strandskogen för 
att nå sin fulla höjd vid skogsbrynet mot 
Tåkerns strandängar, vass och vattenyta. 
Rent konkret ser vi huset byggt av lokala 
material – kalksten från Omberg, virke från 
Hålaveden och vass från Tåkern.

Byggnaden har en böljande svängd 
kilform som slingrar sig mellan björkarna 
närmast strandängen. Genom byggnadens 
orientering och form inramas de första 
utblickarna mot Tåkerns vattenspegel och 
Omberg. Den spångade promenaden mot 
sjön börjar en bit in i strandskogen att 
stiga. Utrymmet under spången ger efter 
hand plats för en byggnad för Naturum.  
Spången blir takterrass. Upplevelsen blir 
att byggnaden gradvis materialiserar sig, 
att den smyger sig på.
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När besökarna är färdiga inne kan de gå ut 
på sjösidan för att få vyn ner mot vassen och 
strandängarna. Härifrån kan de gå runt 
byggnaden förbi gaveln för att komma till 
vandringslederna och till fågeltornet. 
Fågeltornet, som föreslås byggas på befint-
liga fundament, har en väderskyddad 
5,5-metersnivå som rymmer 60 personer 
och en 9,5-metersnivå utan tak, men med 
visst vindskydd. I förslaget har vi valt att göra 
takterrassen på Naturum tillgänglig för 
rörelsehindrade. Denna når 5,5 meter över 
mark och har god utblick över strandängar, 
vass och vattenspegel. Om det är ett krav att 
tornets 5,5-metersnivå ändå ska vara 
tillgänglig, kan det ske genom en förlängn-
ing och utvidgning av rampen till den 
befintliga tillgängliga utsiktsplattformen. 
Denna föreslår vi byggs om lätt för att 
formmässigt anpassas till Naturum och det 
nya fågeltornet.

Besökarna kan börja med att se en kort film 
om Tåkern. Hörsalen med biosittning ligger 
direkt till vänster. Efter filmen går de direkt 
ut i utställningen. Den lutande väggen med 
en ljusslits vid golvet skapar intimitet och 
närhet till den omgivande naturen. Den 
stora rumshöjden i mitten skapar rymd. I 
taket svävar fåglar och längs väggarna finns 
skärmar med uppstoppade fåglar och 
genom glasskivor i golvet ser du ner i reden 
och in i akvarier. Det uppbyggda trägolvet 
möjliggör flera olika utställningsar-
rangemang. 

Fasaden mot nordost är mer glasad för att 
ge maximal naturkontakt. Rummet avslutas i 
gaveln med Utblicken, ett stort fönsterparti 
ut mot Tåkern med fasta kikare. Det upplyfta 
golvet gör att fågelskådare på utsidan inte 
skymmer sikten från insidan. Under gavel-
spetsen skyddas besökare från regn. Här 
finns också plats för en utomhusutställning. 

Vy från samlingsplats på takterrassen

Sektion - Skala 1:100

Fasad mot sydöst - Skala 1:100

Vy mot öster
Vy mot nordväst
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TEKNISKA SYSTEM

Miljö
Vi tycker att det viktigt att Naturum byggs 
på ett sätt som är vänligast möjliga mot 
miljön och som representerar framtidens 
miljötänkande. Vi vill därför arbeta i så hög 
grad som möjligt med miljöriktiga och 
lokala byggnadsmaterial, samt med miljörik-
tig teknik. Vi ser gärna att detta projekt ges 
en tydligt uttalad miljöinriktning.

Konstruktion och material
Stommen av ramar av limträ landar på en 
pålad betongplatta. Golvbeläggningen 
innanför entrén är av lättskött kalksten från 
Borghamn. Längre in i byggnaden i rum för 
utställning, utblick och hörsal är golvet ett 
uppstolpat såpskurat furugolv. 

Vassväggen/vasstaket som bildar entréfasad 
har föreskriven lutning. Det behöver 
sannolikt brandskyddas. Efter konsultation 
med vasstaksläggare föreslår vi att vassen 
binds fast dikt mot en brandskyddande filt 
som används på vasstak i Danmark. På så 
sätt skyddas konstruktionen mot brand. Om 
det skulle visa sig att vassen använd på 
detta sätt ändå är ett praktiskt problem så 
går det naturligtvis även att göra denna 
fasad i form av en faltakskonstruktion i trä 
med nätta dimensioner som ger ytan 
struktur. Fasaden mot nordost är en trä- och 
glasfasad där träet är behandlat med tjära, 
linolja och terpentin.

Yttertaket är ett papptak, på vilket trätrall för 
gångtrafik ligger. Trätrallen kompletteras 
med halkskyddande diamantsågade 
kalkstenskivor i gånglinjen. Väggar och tak 
isoleras av ekofiber. Invändigt kläs väggar 
och tak med furupanel som målas med matt 
emulsionsfärg.

Energi
Vår målsättning är att inte tillföra huset 
energi producerat från icke-förnyelsebara 
energikällor. Värme till byggnaderna 
produceras via värmepump som tar sin 
värme från jorden. Kompletterande spets-
värme kan ske med panna för lokalt 
producerat biobränsle.

YTOR   

Byggnad: ca 620 m2 BRA (räknat på 1,9 m fri 
takhöjd)
Torn: ca 60 m2 BRA

Om besökarna vid vägvalspunkten väljer 
det högra vägvalet kommer direkt till 
sjökanten, strandängarna och vassruggarna. 
Om de vänder sig mot Naturum ser de ett 
rum för fågelmärkning och en entré även på 
denna sida. De ser in i byggnaden genom 
den delvis glasade fasaden och ser vad som 
erbjuds där i form av utställning, servering 
m.m.

Barn, och säkert en hel del vuxna, gör 
troligen det tredje vägvalet vid vägvals-
punkten och följer träspången rakt fram 
längs fasadskärmen och upp på Naturums 
tak. Vandringen går uppåt i en lätt lutning 
på 1:20 och erbjuder en successivt ökande 
kontakt med Tåkern över ett smidesräcke. 
En längsgående sittbänk erbjuder många 
platser att på vägen upp sitta ner och njuta 
av naturen och fågellivet. Vid Naturums 
sjöentré leder en trappa ner till denna. 
Längst fram vid gaveln sticker vassväggens 
skärm upp mest och erbjuder både 
vindskydd och ett visst regnskydd. Här kan 
också större grupper samlas med bra 
utblicksmöjligheter. Vi tycker att det är en 
stor extra kvalitet att kunna utnyttja 
takterrassen på Naturum till fågelskådning. 

Byggnaden ligger i sin helhet inom tävling-
sområdet. Rampen sträcker sig dock, för att 
klara 1:20, en bit utanför området. Rampen, 
som är en organisk fortsättning på träspån-
gen från parkeringsplatsen, består av en 
bärande konstruktion i trä, trätrall och 
vassvägg. Vassväggen är låg i den del som 
ligger utanför tävlingsområdet. Skulle det 
vara olämpligt att gå utanför tävlingsområ-
det på detta sätt, menar vi att konceptet 
klarar en bearbetning som löser detta. 

Den befintliga vägsträckningen behålls för 
varutransporter och angöring för rörelsehin-
drade. Framför Naturum finns en hårdgjord 
yta där fordon kan vända och här finns även 
några handikapparkeringsplatser. 

Fasad mot nordöst - Skala 1:100

Interiörperspektiv - utställning
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