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Fasad och takfot av CorTen-plåt Fasad av sågade träribbor på mörk fasadskiva

SLOTT OCH KOJA 

En byggnad som genom sin enkelhet och hänsyn till platsen för tankarna till en koja. Dess långsträckta form och 
placering följer topografi ns höjdrygg och dess material samspelar med Läckö slotts omgivningar, med skogsklädda 
klipphällar, grå furustammar och orörd naturmark.

Byggnadens inplacering i tävlingsområdets norra del, med närhet till klipphällar och vatten, tydliggör dess funktion 
av naturum Vänern. Ett informationscentrum för Vänern och dess skärgårdsområden. Byggnadens innehåll 
skall introducera områdets natur, kultur och friluftsliv, ge förståelse och känsla för dessa värden och inspirera 
besökarna att ge sig ut i området. 

Samtidigt som den nya byggnaden underordnar sig slottet och dess omgivningar, skall den utgöra ett tillskott i 
den kulturhistoriska miljön.

UTEMILJÖ

Naturum och restaurang nås från befi ntlig grusväg längs områdets östra del. Grusvägens ytskikt förbättras för 
bättre framkomlighet. Handikappangöring ligger inpassad där det inte fi nns några värdefulla träd. Varutransporter 
bör kunna styras tidsmässigt så att samma angöringsplats kan användas. 

Gångvägen upp mot byggnaden viker av från grusvägen och fortsätter med en träramp upp till byggnadens trä-
däck. Rampen tar hänsyn till träden och följer en naturlig, svag lutning i terrängen. Gångvägen fortsätter längs 
med huskroppen, för att åter via terrasser möta grusvägen vid stranden i norr. En vandring från parkeringen till 
strandens klipphällar, där naturum Vänern blir porten till naturen och till landets största sjö med dess övärld. 
Sittbänkar fi nns längs rampens vilplan och husets yttervägg. Trappor från öster och norr hjälper till att minska 
slitaget på klippmarkens känsliga vegetation. 

Vid strandkanten mot Kungshamnen byggs en brygga för vattenexperiment och vid klipphällarna i norr anläggs 
en handikapptillgänglig brygga för angöring med turbåt. Befi ntlig fl ytbrygga fl yttas till gästhamnen, vita plastbåtar 
bör inte störa utsikten.

För att huset skall ligga mitt i naturen måste det fi nnas orörd natur kvar runt huset.  Särskilt den frodiga mark-
vegetationen i och intill den branta slänten i väster, bakom byggnaden, lämnas orörd. Här är biotopen torv- och 
jordrik, mossor och lavar frodas och vatten blir stående i bergshällarnas skrevor. Takytorna ges en lutning mot 
väster så att dess regnvatten befuktar marken.   

BYGGNADEN

Victoriahuset har ett arkitektoniskt uttryck som gestaltningsmässigt skall förmedla dess funktion. Besökaren skall 
känna nyfi kenhet redan inför själva byggnaden, som förhoppningsvis blir ett nyskapande tillskott i besöksmålets 
utveckling och levandegörande. 

Utställningarna om Vänern och vänerskärgårdarna placeras i byggnadens norra del, med utblickar över sjön. 
Restaurangen, som skall ersätta befi ntlig restaurang i slottet, placeras i byggnadens södra del, mot parkeringen 
och gångvägen från slottet.  Restaurangens varuintag hamnar mot parkeringen och serveringen får en terrass i 
soligt läge. 

Huvudentrén är placerad i byggnadens mitt. Kring detta nav organiseras reception, museibutik, café, garderob, 
administration och mötesrum. 

Härigenom kan ett samutnyttjande ske; caféverksamheten kan under högsäsong skötas av restaurangpersonalen 
och restaurangen kan vid särskilda evenemang och bokningar expandera in i naturumet. Rummen är enkelt 
organiserade, ytorna är fl exibla och kan fl ika i varandra efter behov, toaletter och garderob samutnyttjas. 

Inifrån öppnar sig huset mot de fyra väderstrecken och utblickarna ger kontakt med de skilda natur- och kultur-
värdena och kompletterar på så vis utställningarnas innehåll; 

• Utställningslokalen mot de natursköna klippstränderna och vyn över Vänerns vattenyta och stränder i norr. 
• Samlingssalen och receptionen mot skogen och den våtare biotopen i väster. 
• Restaurangen och caféet mot slottshöjden och kulturlandskapet i öster och mot hällmarkstallskogens torra   
 miljö i söder. 

BYGGTEKNIK

Byggnaden skall vara föredömlig vad gäller hållbart byggande, ha en ekologisk profi l, både i val av material, 
energi och energiförbrukning. Byggtekniskt skall byggnaden uppföras med höga skyddskrav för befi ntlig 
växtlighet, med naturliga material och med god miljöprofi l.

Byggnaden är uppförd på låga plintar, strax över hällmarken så att inte höjdskillnaden till vägen blir för stor, och 
med minsta möjliga ingrepp i den känsliga naturen. Den markyta som byggnaden tar i anspråk återskapas genom 
takytornas växtlighet. Om möjligt fl yttas delar av berörd vegetation upp på takytan.

Stommen är tänkt som en träregelkonstruktion i kombination med masonitebalkar och med naturnära och miljö-
vänlig värmeisolering av cellulosafi ber typ Thermofl oc alt Ekofi ber. 

Fasaderna är klädda med träribbor sågade ur tätvuxen rotstock, obehandlade och monterade på svart fasadskiva. 

Samlingssalens och museibutikens framspringande fasadpartier och takytor kläs med CorTen-plåt, som även utgör 
utskjutande takfot runt hela byggnaden.

Övriga takytor beläggs med en vegetationsmatta av sedum/mossa/gräs av de arter som växer på platsen. 
Tallarnas barr singlar ner och bidrar till att takets biotop överensstämmer med markens. 

Den varma färgen i CorTen-stålet och den silvergrå färgen i fasadernas tunna ribbor, återfi nns i tallarnas stammar.

Invändig väggbeklädnad utgörs av hyvlad, stående träpanel av tjocklek som tål hängning av utställningar etc. 
Golven beläggs med 1½” golvplank av tätvuxen furu av god kvalitet.

Byggnaden kan tekniskt utformas med ett välisolerat klimatskal med mininmal energiförbrukning med inriktning 
mot passivhus. 

Vänerns vatten skall via ett värmepumpssystem användas för både tillskottsvärme och kylning. Istället för 
platskrävande ventilationsinstallationer, kan byggnaden klimatstyras med naturlig ventilation typ WindowMaster.

YTOR

Bruttoarea:  860 kvm BTA med ungefärlig fördelning enligt följande;

Entré/reception: 100 kvm LOA
Utställning:  200    -”-
Samlingssal/hörsal: 110    -”-
Arbetslokaler:  110    -”-
Restaurang/Café: 260    -”-

Takhöjden i utställningslokalen varierar mellan 3,6-5,5 meter.


