
Normalt lågvattenstånd I ett katastrofscenario där tivoliparken och 
andra delar av staden är översvämmade, 
är projektets lägsta punkt,  östra brofästet på
+2.43, samt hela gångbron fortfarande 
möjliga att beträda.

Om denna vattennivå uppnås är större delar av 
staden översvämmade. I och med det även 
möjligheten att ta sig fram till östra brofästet,
men västra brofästet samt bilbro kan fortfarande 
användas.
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Situationsplan 1:400

Elevation 1:400

Entrévy från bron

”HÄGRING”
VISION
Mitt ute i våtmarken, inne i det sagolika landskapet mellan Kristianstad och Härlövs Ängar, 
reser sig en lysande skepnad ur vattnet, högt svävande, inne i sin skira dräkt.
Ifrån stortorget kan man skymta skepnaden som en hägring - ett nytt  landmärke i centrum 
av naturen. 
Kultur möter natur. Resan dit är mödan värd. Vägen genom våtmarken bjuder på en varierad 
upplevelse där utsikt mot hela landskapets horisont växlas med intimare rum där man kan få 
närkontakt med videbuskar, vattendrag, sankmark, vass insekter och fåglar. Avskildhet övergår 
i mötesplatser, transportsträckor varvas med plats för pauser. Byggnaden skimrar hela tiden 
bakom videbuskarna och speglar sig i vattnet, som får den att bli ännu högre och bottenlös. 
Väl inne präglas rummen av en välkomnande, intim och varm karaktär, likt en stor villa på 
landet. Här är alla välkomna! Man kommer rakt in i vardagsrummet som fått utformningen 
av ett entrétorg, ett vertikalt rum mellan himmel och vatten. Tillfälliga utställningar och 
evenemang hälsar välkommen och lockar vidare till fördjupning och möten med fakta så väl 
som människor. Amatörer möter proffs, unga möter gamla – kontakter knyts och erfarenheter 
byts. Forskning väcker nyfikenhet och intresse att fördjupa sig och på olika sätt tematisera 
och utveckla projekt med vattenriket som inspirations- och kunskapskälla.

SITUATION
Biosfären Vattenriket är ett stort geografiskt område som innefattas av ett 
kärnområde en buffertzon och ett övergångsområde. Den medeltida staden 
Kristianstad med Helge å befinner sig mitt i kärnområdet och skapar direkta 
kopplingar mellan kultur och vild natur som är helt unika. Natur och kultur 
har levt sida vid sida i kontrast och dialog, eller kanske man kan säga att 
kontrasten skapat möjligheter för en unik dialog där tonläget mjuknat med 
tiden. Placeringen av Naturens kulturhus mitt i denna våtmark,
flora, fauna och fågelliv direkt utanför Kristianstads stadskärna ställer 
speciella krav på både öppenhet och avskildhet - välkomnande inbjudande 
men med respekt. Från staden skall byggnaden väcka nyfikenhet och vara 
ett synligt landmärke som bjuder in till resan ut i naturen. Väl därute ska 
byggnaden vara lågmäld och minimalt störa den natur som finns i dess 
direkta närhet. Byggnaden ska agera fönster ut mot naturen och centrum 
för det nätverk av olika stationer som finns ute i hela vattenrikets område. 

BRO
En sekvens av möten med vattenriket.

Vägen till naturrum -naturbron- vill genom sin dragning och form välkomna och 
presentera besökaren för vattenriket. Korta siktaxlar bryter ner dess skala och 
skapar delfokus och närmiljöer. Varje axel, knäck på bron, landar i en mötesplats 
med möjlighet att stanna upp och utforska närmiljön från t.ex. ett uteklassrum eller 
en fiskeplattform. Hur platserna nyttjas varierar med årstid, väder och vattenstånd. 
Brons överkant refererar till horisonten och ligger som ett horisontellt streck i 
landskapet. Genom att knäckarna på bron även sker i vertikalled bildas höjdpunkter 
med fri utsikt och låg bröstning varvat med intima lågpunkter där bröstningen blir 
till väggar med utsiktsfönster. 

A.
Från staden sett börjar vandringen över bron vid östra 
brofästet där man kliver på bron (+ 2.43),  lämnar staden 
och omsluts av höga väggar på var sida. Bron fortsätter i 
Tivoligatans axel och naturumet hägrar i fonden.

När brons räcken är som högst är man innesluten i 
ett semitransparent raster som endast tillåter små 
glimtar av naturen där bakom. I takt med att bron 
höjer sig över landskapet blir räckeshöjden lägre, 
och på några ögonblick går man från stadens slutna 
linjaritet till det flacka naturlandskapents öppenhet.

Brons högsta punkt (+ 4,2m) nås mitt över 
Helge Å. Vandringen uppåt har gjort att 
väggarna nu blivit bröstningar och man 
fritt kan blicka ut över ån och landskapet 
eller stanna till och fiska. 

C.
När man når åns västra kant byter bron riktning 
och brobanan dyker ner i landskapet och mötet 
med våtmarken placeras i fokus. För naturums-
klassen, fiskaren, båtfararen eller bara den som 
söker en stunds stillhet och ro finns möjlighet 
att via en trappa ta sig direkt ner till vattnet och 
en flytande plattform.

D.
Vandringen fortsätter nedåt mot vattenytan 
och vid tilloppet till fågelsjön når man brons 
lägsta punkt (+ 2,50m), där man stigit ner i 
landskapet så långt man kan utan att den 
översvämmas vid högvatten. Här möter man 
den verkliga närskalan. Utanför det nu höga 
sidoväggarna ligger snår av videbuskar och 
man befinner sig i ett vindskyddat och intimt 
rum. Vid brons knäck öppnar sig ena 
sidoväggen ut mot en hölja i fågelsjöns 
tillflöde och i skydd av videsnåren 
kan man kliva ut på ett flytande 
uteklassrum.

E.
Väl framme vid skyddsvallen till Härlövs ängar 
tar Linnestigen vid i riktning söder och norr medan 
man i brons förlängning finner parkeringsmöjligheter 
och vidare förbindelser ut i naturområdet mot 
Härlövs ängar och västra Kristianstad.

B.

Vid naturum når man nästa höjdpunkt + 4,2m, där kan man göra ett 
besök inomhus, ta sig direkt upp till fågelterassen, eller efter 
stängningsdags titta in genom byggnadens ”skyltfönster” innan
man fortsätter på den nu plana och alltid farbara vägen över till 
västra banken. 
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Funktionsdiagram

Den transparanta fasaden med sin sirliga 
geometri för tankarna till växtriket och är 
tänkt att bestå av tunna, rödskimrande 
hålplåtsprofiler av trögrostande stål. 
Materialet är 100 % återvinningsbart, 
används obehandlat i sin rena form och är 
ett föredömligt miljöval. 
Resultatet är en fasad som inte bara är 
transparent i sin struktur utan även i 
material, vilket skapar en diffus gräns 
mellan inne och ute - ett uttryck för 
naturums verksamhet i gränslandet 
mellan natur och kultur. 

Introduktionsplan 1: 100 Forskarplan 1:100 Sektion 1:100

Vertikal organisation
Så fort man lämnat vindfånget och kommit in på byggnadens ”entrétorg” presenteras man för den vertikala 
organisationen som länkar samman himmel och vatten. Entréplanet är ett ”introduktionsplan” med plats 
för möten, fika och tillfälliga arrangemang. En trappa upp finns fördjupningsplanet med naturskola, 
permanent utställning och forskningsavdelning. Högst upp finns takterrass med uteklassrum, damm för 
odling och experiment samt plats för utomhusutställning. Under entréplanet finns utrymme för 
naturskolans experiment så väl som praktisk förvaring av utrustning som tex. Båtar. 

Entrétorget – plats för möte
Byggnadens hjärta är det ”entrétorg” som möter upp direkt innanför entrédörren. Här presenteras aktuella 
tillfälliga utställningar om de senaste forskningsrönen så väl som svampklubbens dukade septemberbord 
eller resultatet av fiskeklubbens senaste fiskevårdsprojekt. De byggnadshöga väggarna inspirerar till 
installationer och experiment. Fondväggen vid receptionen byggs av torv från platsen och vattnas för t.ex. 
mossodling som lukt och stämningsgivare för hela byggnaden. Väggen fortsätter ner i vattenplanet under.

Hörsalen
Hörsalen ligger i entrétorgets förlängning och avslutas med ett generöst panoramafönster mot den 
anlagda fågelsjön. Till vardags fungerar hörsalen som en förlängning av entrétorgets utställningar. Vid tex. 
Föreläsningar eller lektioner för naturskolan kan hörsalen lätt skärmas av med skjutdörrar. När 
ornitologerna har årsmöte abonneras hela bottenvåningen och både hörsal och entrétorg förvandlas till ett 
enda stort rum med sittplats för 60 personer. 

UtställningsCafé
De tillfälliga utställningarna fortsätter in i caféet där naturskolan ställer ut sina skisser från den 
senaste botaniska vandringen på linnestigen. Mot fågelsjön i söder vänder sig en hel glasfasad. Mellan 
de behagligt skuggande riljorna i det yttre fasadlivet syns doppingar, änder och en fiskgjuse. 

Reception/servering
Reception och servering ligger centralt med överblick utan att dominera. Möjlighet finns att samnyttja 
funktionerna beroende på entreprenadform och säsong. Avdelningen har en privat ingång. 

Praktiska utrymmen i entréplanet
Generöst med lättillgängliga förråd är ett måste som komplement till en flexibel planlösning med 
många tillfälliga arrangemang. Garderoben är främst tänkt för naturskolan behov av stövlar, 
regnkläder mm. och därför sidoställd från toaletterna för att minimera trängsel. 

Permanent utställning
En trappa upp runt entrétorget ligger den permanenta utställningen. Här är lugnare än på entrétorget 
och man kan läsa och fördjupa sig utan att störas. Tack vare sin utsträckta rumsform runt ljusgården 
finns gott om väggyta för utställning såväl som plats för montrar i den bröstning som vänder sig ner 
mot entrétorget.

Naturskola / Mötesrum
Bakom en skiljevägg bestående av akvarium ligger ett utrymme som kan användas både för 
utställning, undervisning alternativt möten för forskaravdelningen – allt beroende på behov. 
Utrymmet ligger i direkt anslutning till naturskolans förvaringsutrymmen. Utrymmet bildar en länk 
mellan forskarna och allmänheten och graden av delaktighet styrs lätt via skjutdörrar.

Forskningsavdelning
Forskningsavdelningens verksamhet exponeras ut mot den permanenta utställningen genom 
glasväggar som även delvis kan stå öppna. Forskarna kan välja mellan den mer privata trappan vid 
entrén eller den stora huvudtrappan. 

Takterrass
Ett besök på takterrassen avslutar besökarens spiralformade vandring uppåt genom huset. Rummet 
har antytts redan vid entrén genom ljusinflödet och vattenspegelns glittrande spel på undersidan av 
taket över entrétorget. På terrassen finns ett uteklassrum, fasta kikare för fågelskådning och en grund 
vattenspegel för odling och experiment. Här finns även möjlighet att inta picknick för både anställda 
och besökare. Efter besöket på takterrassen finns möjlighet att ta hissen direkt ned till entrén. 

Vattenplanet
Under byggnaden finns ett generöst utrymme där naturskolan kan utföra experiment så väl som 
praktisk förvaring kan ske, t.ex. vinterförvaring av båtar. Planet har kontakt med entrétorget via 
öppningen i golvet för torvväggen.
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Sektion C-C 1:50

Hägring

Strukturdiagram

Sektion A-A 1:50 Sektion B-B 1:50 Sektion D-D 1:50

1. Ledstång 45*70mm i ek
2. UPE 100 i trögrostande stål
3. I-Balk 400*750mm i trögrostande stål
4. Pålfundament
5. Btg pålar Ø=250mm
6. Regel 45*95mm i furu (järnvitrol)
7. Möjlighet till utomhus utställning
8. Regel 45*70 i furu (järnvitrol)
9. Regel 45*120 i ek (8mm mellanrum)
10. installationsutrymme
11. Bockad trögrostande hålplåt 
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Byggnadens konstruktion och material
Med en ambition att försöka utveckla moderna 
träkonstruktioner har vi valt att arbeta med en balkrost 
av massivträbalkar där vi vill skapa en struktur som 
utnyttjar balken som både ett konstruktivt och 
arkitektoniskt element, och som i sin tur ger stora 
flexibla möjligheter i planen."

Den bärande konstruktionen utgörs av en balkrost. 
Balkrosten konstrueras av 1m höga limträbalkar. 
Balkrosten samverkar med vertikalt bärande 
massivträskivor och trögrostande stålpelare.  Skivorna 
fungerar även som avstyvande för horisontella laster.
Det finns  nio bärpunkter som är förbundna lodrätt 
genom hela byggnaden med 3 skivor och 6 pelare. 

Dessa punkter går direkt ner i pålarfundamenten,som 
ligger direkt under entréplanet. Från den understa 
balkrosten hängs det understa planet ner,vattenplanet,i 
trögrostande stål,med gallerdurk som  gåyta över 
vattnet nedanför. Denna våning är utomhusklimat med 
skydd av fasaden. Den isolerande kroppen, entréplan 
och fördjupningsplan har ytterväggar av isolerande 
regelvägg i de täta ytorna och 1m breda, 3m höga 
glaspartier i de öppna delarna. Utanför den isolerade 
kroppen ,med en distans på 60 cm sitter ett fasadgaller, 
konstruerat av hålplåtsprofiler av trögrostande stål 
med bakomliggande konstruktion, även denna av 
trögristande stål, fäst direkt på färdig isolerad fasad. 
Innerväggarna  är av massivträ alternativt kläs med 
plywood eller furu som målat med vit lasyr så att ljuset 
reflekteras utan att träets struktur försvinner. De 
bärande pelarna är av mattlackat trögrostande stål.

Brons konstruktion och material
Den bärande konstruktionen består av 4 st 75 cm höga 
stålbalkar, som klarar att spänna 50m. Brons ytor är 
klädda med trä närmast människan och en 
underliggande bärande räckekonstruktion i 
trögrostande stål ut mot naturen. 

Byggnadens tekniska system
Genom byggnadens kompakta form är behovet av 
uppvärmning  generellt minimerad.  Det mest kostnads- 
och energieffektiva är sannolikt att ansluta byggnaden 
till stadens system för avlopp och uppvärmning som 
programmet slår fast.  I en bearbetningsfas vore vi 
intresserade av att undersöka möjligheter till att ge 
byggnaden helt eller delvis egna system för 
t.ex.uppvärmning genom sjövärmeeller solfångare på 
takterrassen. Även lokalt omhändertagande av avlopp 
tex. via ett bioptech system placerat under huset vore 
möjligt.
Vi tror att detta skulle samspela väl med ambitionen om 
byggnaden som ett pedagogisk instrument. 

Ljus
Byggnaden vill ta vara på de olika väderstreckens ljus 
och utsiktsmöjligheter genom att olika funktioner 
vänder sig mot olika väderstreck. Entrétorget mitt i 
byggnaden vänder sig uppåt mot himlen och ner mot 
vattenplanet och får annars indirekt ljus från övriga 
aktiviteter runt om. Fasaden silar ljuset och skapar 
samtidigt önskad solavskärmning.

Byggnadens struktur och organisation
Byggnaden har  ett kompakt program där generositeten
ligger i flexibiliteten att kunna alternera vilken funktion 
vissa nyckelytor ska ha och lätt genom skjutdörrar 
bestämma vilka rumssamband de ska tillhöra. 
Byggnaden ges tydlighet och struktur genom att 
exponera sin uppbyggnad av höga träbalkar. Temporära 
utställningar och evenemang ges ett stabilt ramverk att 
hänga in nya väggar och instllationer i . 

Grundläggning
För att nå respektive pålningspats under byggnation, 
när underlaget varken bär eller brister, kan två 
strategier övervägas. Om vattennivån är hög och nästan 
täcker området kan arbetsflottar föras fram till 
arbetsplatsen med erforderliga maskiner. Eventuellt 
skapas tillräckligt vattendjup genom ytlig muddring 
fram till arbetsplatsen för flotten. Vid lågvatten eller om 
flotte inte kan föras fram måste en provisorisk väg 
anordnas med förstärkning av undergrunden så att 
maskinutrustningar kan föras fram. T.ex en temporär 
pålad väg med rustbädd. För installation av pålarna till 
konstruktionen är det lämpligt att använda en fritt 
hängande vibrohejare på kran med lång arm för största 
flexibilitet vid respektive stöd. Arbetet med 
grundläggning för bro och byggnader bör ske genom 
pålning ner till fasta moränlager eller översta delen av 
kalkbergrunden. För att kunna göra ett solitärt brostöd 
mitt i ån kan ett borrat utförande med en grov 
stålmantlad betongpåle övervägas. Eventuell negativ 
påverkan på vattenflödet i huvudfåran av brostödet, 
med uppdämning, kompenseras genom muddring. Med 
hänsyn till åbottnens mycket lösa beskaffenhet skall 
muddringsarbetei huvudfåran endast ske inom 
avgränsade ytor, genom att så kallade siltgardiner 
används runt arbetsområdet. Stöd för bro över våtmark 
och för byggnad påverkar endast flödet under extrema 
flödesförhållande då vattenståndet är mycket högt. I 
dessa situationer styrs vattenståndet i Helgeå främst av 
nedströms sektioner och planerad bro och byggnad 
antas därför ha endast en marginell påverkan.
Planerad utformning och aktiviteter för Naturum 
förutsätter en öppen vattenspegel under byggnaden. 
Det är därför viktigt att den planerade vattenspegeln 
utformas så att virvelbildning och bakvatten ej sker så 
att flytande växter eller skräp samlas under byggnaden. 
Alternativt kan biflödet från huvudfåran ledas om för att 
gå under byggnad vilket skulle ge svagt strömförande 
vatten i byggnadens närhet. Detta skulle garantera en 
öppen vattenspegel under Naturum och ge besökarna 
en förnimmelse av åns strömning. 

Vy från Tivoliparken Vy från Tivoligatan


