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Vision
En sekvens av vackra utblickar leder besökaren genom strand-
skogen mot Tåkerns vassruggar och vatten. De är riktade i 
landskapet för att på bästa sätt låta oss ta del av den 
brokiga och livfulla naturen. De yttersta utblickarna 
är utposter i landskapet som sträcker sig så långt man 
kan nå utan att störa det liv man vill beskåda.

Vadarnas sirliga ben, svalornas spetsiga vingar 
och de ihåliga skelettformer som gör fåglarna så 
lätta att de flyger har varit utgångspunkten för 
förslaget.

Vy från norr

naturumtåkern



Ett grenverk av bryggor

A

A

fågeltorn

naturum

parkering

teknik
angöring
hkp

situationsplan1:400(1:800)

fasad mot öst 1:400(1:800)

vy mot söder

utpost
naturumtåkern

tåkern

B

B

vandringsled

norr

Vandringen genom strandskogen

öppen strandängblöt björkskogfuktig
tall/björk/oxel/alskog

torr
tallskog

torr
enskog



Naturum
 
is övertäckt med tak. Bryggornas täta sidor blir här till fa-
sivt lättar från marken och möts i ett skyddande tak framför s
er fasadskivorna sitter glas som ger genomsikt och ett vackert e

vänder sig mot besökarna och det soliga sydvästläget. Innanför 
aden upp sig i en öppen utställningsyta mot väster och en mera a
sal och personal mm mot öster. I det mest exponerade läget och 
rån soldäcket ligger rummet för ringmärkning och naturlab.r

ngsytan finns receptionen från vilken man också har visuell 
tsen och fågeltornet, dvs alla platser där mycket folk kommer a
örsalen rymmer 60 personer i biosittning. Den kan lätt öppnas ö
och bli en del av utställningsytan.

sjön, där byggnaden är som bredast, finns ”utblicken” med fri
äderstreck. Även taket är delvis av glas för maximal naturuppv -
kan man stå med kikare och ta del av det vidunderligt vackra 
samlas i grupper och njuta av en kopp kaffe eller sitta själv s
och läsa framför naturums rika bibliotek.

Fågeltornet
ta utposten mot Tåkern är fågeltornet. Även det utformas enligt t

g
matik som bryggor och naturum. Upplevelsen av hela anläggningen m
kast om regin följer ett samlat mönster. Därför har vi valt att k
ttja den befintliga utsiktsrampen utan föreslår ett nytt lägey
brygga som stegvis tar alla besökare upp till 5-metersnivån. I b
det nya läget blir också mötet med den hänförande utsikten mer 
skt – och lika för alla. Att lägga spången inne i skogen innes -
så mindre störningar för fåglarna.k

ornet  har en stomme av stående limträskivor. Från dessa kragas t
å plattformarna ut på 5 respektive 9 meters höjd. Den centralt å
rade bärningen innebär fri sikt åt alla håll – man kan i kikae -

ren följa fåglar i flykt helt utan störande inslag. ren f
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Material
Samtliga  tillägg till platsen  bygger på materialen lim-
trä, galvaniserad gallerdurk och glas.

Limträ är ett material som kan bära över stora spännvid-
der. Vi tänker oss fasader som stora självbärande element
vars sröd kan stå mycket glest. Även bryggorna har sidor
med samma självbärande princip, så att de endast rör mar-
ken mycket försiktigt. Limträskivorna bearbetas så att det 
uppstår en storskalig textur som för tankarna till täta 
vassbälten. 

Galvaniserad gallerdurk är ett material som fungerar som 
bärande yta. Det har bra halkskydd, det släpper igenom 
regnvatten och det silar solljuset på ett vackert sätt. 
Grönska tillåts på så vis växa under spängerna. Det gräs
och de skott som skjuter i höjden slits ner av skolsulornas 
gnidande mot gallerdurken.

Glaset, ”ickematerialet”, förmedlar med diskreta infäst-
ningar endast speglingar av grönskan och himlen.

Med dessa tre material i paletten skapas en anläggning som 
på sikt antar en serie gråtoner som harmonierar med plat-
sens lavar, barrskogsbark, gräs, döda löv, vass mm.

Energiförsörjningen löses förslagsvis med en kombination 
av bergvärme och utnyttjande av solen.
Vid handikapparkeringen finns plats för ett eventuellt 
teknikhus, som även kan inrymma utomhusförråd och soprum.
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