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Situationsplan 1:400

Naturummet vid Tåkerns strand lyfter fram upplevelsen av det vidsträckta landskapet kring Omberg och det rika fågellivet i 
sjön. Byggnadernas vinklar skapar tydliga riktningar för betraktarens blick och skärper upplevelsen av den omgivande natu-
ren. Att komma till naturummet blir en upplevelse i sig genom rörelser i olika  riktningar  i det fl acka, storslagna landskapet. 
Att även medvetet leda besökaren mellan tätare och öppen natur ökar upplevelsen.

En smal gångstig löper genom en tät skog och snart syns Tåkerns glittrande vatten mellan träden. Efter ett tag övergår 
skogen i skira björkdungar. Landskapet vidgar sig mot Tåkern och naturummet skymtar mellan björkstammarna. Här byter 
gångstigen helt riktning och löper i en rät linje mot naturummets entré och öppningen mellan hus och torn. Trädäckets bör-
jan markerar en liten plats för att stanna upp och se ut över landskapet. Från platsen fungerar byggnaderna som en ram för 
landskapet. Strandängarna skapar förgrund, vattnet blir det huvudsakliga motivet och Ombergs siluett utgör en fond. Väl 
framme mellan huskropparna öppnar hela landskapet upp sig. Nedanför löper en brygga långt ut i vattnet genom vassen.

Naturummet är placerat i ett gynnsamt och soligt söderläge i skogsbrynet med fri utsikt över Tåkern. Entrégården förläggs i 
ett ombonat läge skyddat från nordliga vindar. Huset lyfts upp för att klara ett högre vattenstånd. Utsiktens nivå på 1,5 över 
marknivå skapar stor överblickbarhet. Vid entrén utnyttjas höjdskillnaden till gradänger och informella sittplatser. Husets 
långsträckta form längs strandlinjen följer besökarens rörelse mellan hus och utsiktstorn.

Byggnadens funktioner är tydligt ordnade från entrén. Rakt fram fi nns utställningsrummet, till höger är hörsalen placerad, 
till vänster ligger utsikten med sitt- och läsplatser. Personal- och teknikrum samt fågelmärkningslaboratorium ligger samlat 
mot Tåkern. Utställningsrummet får generöst med dagsljus från både fasad och tak. Rummets utsikt och dagsljusöppningar 
är justerbara och kan senare enkelt samordnas med utställningens utformning. Den rumsliga planeringen ger en fl exibilitet 
eftersom utrymmen kan öka eller minska under projektering utan att husets idé går förlorad. 

Husets material har sin utgångspunkt i platsen och domineras av trä och glas. Massivträskivor planeras mot insidans golv, 
väggar samt tak och målas delvis vita. Fasadens träpanel görs falusvart eller behandlas med svartpigmenterad, dalbränd 
tjära. Vi upplever att ett mörkt hus står vackert mot strandängens vita björkstammar. Taken utförs av plåt och faltak av 
kärnfuru. Glaspartier placeras i metallprofi ler som skruvas till träpelare och skivor dolda från insidan för att skapa precision 
i möten mellan trä och glas. För att undvika att fåglar fl yger in i glasytorna screentrycks de delvis med ett transparent, gra-
fi skt mönster.

Byggnaden grundläggs med pålade betongsulor. Väggar och bjälklag är av massivträ och inspända pelare och stag ger 
hus och torn stabilitet. Bottenbjälklaget utförs styvt och upplyft för att träpelare med stålbeslag ska kunna spännas in mellan
plintar och bjälklag. Det innebär att en extra stor öppenhet kan skapas för byggnaden, för skärmtak och för tornets svä-
vande plattformar. Byggnaden utförs som ett dagsljusbelyst passivhus med ett lufttätt klimatskal kompletterat med lämplig 
miljövänlig teknik för att ge en minimal energianvändning.

Tornet utformas med en skir konstruktion för att bli ett hörn för strandskogen. Trappans ena sida utförs av nät och klättrande 
växter. Befi ntlig plattform med ramp kan anslutas med en ny ramp till tornet under kvarvarande brukstid. En ny ramp är 
visad som huvudalternativ där den långa rampen går från strandäng ut över vass och genom trädkronorna.

Strandängarna hävdas genom slåtter och bete för att utveckla strandvegetationen och skogsbrynet gallras till en 
genomsiktlig björkdunge. Diket restaureras och får en variation genom en ondulerande kontur med större vattenspeglar. 
Vattenfl ödet saktas ner för att minska kväveläckaget från jordbruket till Tåkern. Utmed träspången fi nns anlagda plante-
ringar med lokala strandängsväxter och inslag av orkidéer. Befi ntlig grönska förtätas vid handikapparkeringen.

Förslagets bruksarea är ca 530 m2 LOA och bruttoarea är ca 610 m2 BTA.
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1 Entré/ foajé
2 Reception
3 Bibliotek läshörna
4 Utblicken
5 Kapprum hwc
6 Teknik
7 Förråd
8 Uteförråd
9 Hörsal
10 Utställning
11 Förråd
12 Akvarium/ utställningsteknik
13 Städ
14 Kök
15 Arbetsrum
16 Vilrum
17 Ringmärkningslaboratorium
18 Entréplats under skärmtak
19  Utställning utomhusEntréplan 1:200
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Sektion A-A 1:200

Fasad mot öster 1:200

Sektion B-B 1:200

Fasad mot väster 1:200


