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Fasaderna
Ytterväggar och fasader utförs med stående tio
tums bräder som prefabriceras för rationellt
montage på byggplatsen
Mönstret på fasaderna har sin utgångspunkt i
Maria Eufrosynes, Magnus Gabriel de la Gardies
hustru, klänning avbildad i Hendrik Munnichovens
målning från 1653.
Utsnitt av mönstret överförs till en metallcliché
vars punktmönster med påförd värme bränns in i
fasadytan i de prefabricerad väggpartierna.
I den med järnvitriol behandlade fasaden ger
detta ett dekorativt mönster som består hela
fasadens livslängd. Fasaden kommer
inledningsvis att vara ljus för att med tiden få en
patinerad mörkskimrande grå ton.
Fasadbehandlingen avser ge byggnaden en
dekorativ detaljering samtidigt som densamma
ger en viss kamouflageeffekt som smyger
byggnaden i terrängen.

Utvändig markbehandling
Den antydda gårdsbildningen på Naturumets
östsida samt den hårdgjorda entrévägen upp till
denna utförs som en omsorgsfullt stenlagd yta
som en väv av infogade sten av varierade yta och
storlek. Sten föreslås vara kalksten från
Kinnekulle.
Marken på övriga sidor av byggnaden är så långt
som möjligt orörd och från Naturumet rör man sig
omgående ut i skogsterrängen utan att denna
störs av uteservering eller andra publika
funktioner.

Tak
Yttertaket utförs med Foamglasiolering med ytsikt
av sedumörter. Avlopp är varma och invändiga.
Ovan Utställningslokalen perforeras taket av
takkupoler.

Byggnadsteknik
Ytterväggar utförs som plankfasader på
väggelement med regelstomme som
prefabriceras. Väggelementen är upplag för
takbalkarna av limträ från Töreboda.

Grundläggning
Utmed hela fasaden utsträckning muras
kantstensblock av Leca. Emellan dessa under
hela byggnaden fylls utrymmet med lös Leca
ovan vilket gjutes 100mm betong. Detta bildar
upplag för ytterväggarna samt golvbjälklagen.
Under fristående invändiga pelare gjutes plintar
av betong.

Plandispositionen
Naturumets lokaler är ursprungligen placerade i
en linjär ortogonal följd där sedan exakta lägen
och form givits av terrängens nivåer och
rummens sambands- och funktionskrav.
De stora publika rummen är länkade till varandra
och kan nyttjas för gemensamma evenemang
men är tillräckligt avskilda för att inte störas av
olika aktiviteter.
Planformens famnande av den publika
uteplatsen på östsidan innebär att restaurangen
och uteplatsen nås av eftermiddagssolen och att
densamma har utsikt mot Läckös spektakulära
byggnadsgestalt. Planformen innebär också att
uteplatsen avgränsas och inte tränger in i den
orörda skogsmarken.

Utställningslokal
Utställningsrummet ligger i öppen kontakt med
Receptionen. Då ytterväggarna är slutna är
dessa lämpade för utställningar, permanenta
som temporära. Rummets karaktär präglas av
det dagsljus som silar ner genom takbalkarnas
varierade mönster. I mitten av varje
rumsanvisande takmönster är placerat en
takkupol.  Om så önskas kan de inramande
balkarna kring varje takkupol ge planform till
tillfälliga utställningsrum i lokalen. Balkarna delar
in och varierar rummen men anvisar också
diskreta lägen för belysning, väggfästen och
utställningstekniska arrangemang.
Utställningslokalen har slutna ytterväggar med
ett undantag. Detta är ett rymligt inbuktande
glasparti som sätter utställningsrummet i direkt
kontakt med naturmarken på Naturumets
västsida.

motto: Drapering

Naturum Vänern, Victoriahuset
Vi föreslår en byggnad som utgår från och är
anpassad till terrängen. Nivåkurvorna har gett
byggnaden dess form. Lokaler och mark är därför i
samma nivå.
Ett Naturum som kombinerar lokala
byggnadsmaterial från Töreboda och Kinnekulle
med en exteriör överlagrad av kulturhistoria.
Elementär byggteknik. Naturumet ska kunna
uppföras med ett minimum av ingrepp i terrängen.
En mångfacetterad byggnad, Gåtfull.

Mötet med byggnaden
När man närmar sig framträder Naturumet som ett
förfinat och av tiden patinerat plank som ringlar sig
mellan tallarna.  Från angöringen i söder
framträder byggnaden som diskret och gåtfull med
endast ett fåtal synliga fönster. Vid entrén på den
antydda gårdsbildningen öppnar sig byggnaden
generöst med stora fönster i reception, hörsal och
restaurang.
Den ondulerande fasaden följer terrängen på
nivån cirka +48. I kontrast till fasadens ondulering
är fasaden/plankets krön horisontellt på + 53,0.

Interiör
Invändigt präglas byggnaden av robust
träbyggnadsteknik. Limträbalkarnas fördelning ger
takkonstruktionen i rummen en intresseväckande
mönsterverkan.
I interiören varieras rummen mellan de som är
utåtriktade ( Reception, Hörsal och Restaurang)
och den överbelysta utställningslokalen där
ytterväggarna i huvudsak är slutna.



Utsnitt ur Maria Eufrosynes klänningMaria Eufrosyne och Magnus Gabriel De la Gardie
målning av Henrik Münnichhofen foto NM
Maria Eufrosyne och Magnus Gabriel De la Gardie
målning av Henrik Münnichhofen foto NM

NATURUM VÄNERN  VICTORIAHUSET     13 MAJ 2008 DRAPERING

Utsnittet översätts till ett punktraster som stansas i
en plåt som används som matris för att med
blåslampa bränna in motivet i byggnadens träpanel.

Prefabriserat träpanelelement med inbrännt motiv ur Maria
Eufrosynes klänning

DRÄNERAD UTFYLLNING AV LÖS LECA

+48,2

+53,0

KANTBLOCK AV LECA
ANPASSAS TILL NATURMARK

100 MM BETONG

TVÄRSEKTION  SKALA 1:100
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VY FRÅN VÄGEN   FOTOPUNKT 1
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+47.5

MATSAL 132

+48.2

TAK INSIDA

TAKPLAN

+53,0

+48,2

LÄNGDSEKTION  SKALA 1:200

FASAD SKALA 1:200

DRAPERING

STENLÄGGNING
REFERENSER OCH EXEMPEL

KÖK 74

+44.4  MEDELVATTENNIVÅ

PLAN  +48.2

VY FRÅN SLOTTET  FOTOPUNKT 6
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AREASAMMANSTÄLLNING

RECEPTION MM.  107 m2

UTSTÄLLNING           185 m2

SAMLINGSSAL           117 m2

ARBETSLOKALER  MM.  120 m2

MATSAL, KÖK MM.  223 m2

LOA            760 m2

BTA           830 m2

RESTAURANGEN

UTSIKT MOT SKOGEN

VY FRÅN BRYGGAN  FOTOPUNKT 5

UTESERVERINGEN PÅ GÅRDEN


