
Naturum är Läckö slotts motsats. 
Slottet är skapat för att skydda och stänga ute - 

naturum är transparent och öppet välkomnande. 
Slottet är byggt med konvexa torn som bildar ett 

karaktäristiskt yttre - naturum skapas av de konkava 
former som är resultatet av ett ömsint förhållande 

till platsens vegetation. Medan slottet stolt tornar 
upp sig på klippan och dominerar sin omgivning, 

ges naturum en lågmäld gestalt som överraskar och 
fångar intresset först på nära håll.
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Läckö slott är unikt – ett 1600-talsslott som taget 
ur sagorna fortfarande omgivet av orörd naturmiljö 
med tallskog, klipphällar och Vänerns vatten – i stort 
sett samma vy sedan de la Gardies tid. Till detta 
fogas nu ett naturum som ska vara en port ut till 
den vackra Vänerskärgården.  Genom en indragen 
placering av den nya byggnaden i tallskogen på västra 
sidan av Kungshamnen värnas den upplevelse av 
tidlöshet och den möjlighet till inlevelse i 1600-talets 
föreställningsvärld som Läckö ger. 

Den nya byggnaden tävlar inte med slottet. Den lägger 
sig under tallkronorna, spanar mellan stammarna 
och erbjuder enastående utsikter mot slottet i den 
inramning och de föränderliga siktlinjer som skapas av 
tallarna.

Läget för naturum innebär att monumentet kommer 

kommer att röra sig på andra sidan Kungshamnen 
och se slottet från väster. Från detta håll blir 
småbåtshamnen på Kungshamnens östra sida 
ett pregnant inslag. I vårdprogrammet uttrycks 
den långsiktiga ambitionen att ”återfå något av 
det oförmedlade mötet mellan slottet och den 
omgivande naturmarken som framgår av äldre 
avbildningar”. Fastighetsverket har som mål att 
området närmast slottet skall ges en karaktär som 
framhäver slottsbyggnaden och som i möjligaste 

service- och toalettbyggnader. En placering väster om 
slottet, i anslutning till Vita Hjorten, badplatsen och 
båtuthyrningen kunde vara mer lämplig.

Naturum ligger mellan bilparkeringen och angöringen 
för turbåt. En damm, som samlar dagvattnet, 
utvecklas av den nu vattensjuka marken söder om 
uteserveringen. Söderljuset speglas i vattenytan och 
förstärker kontakten med vattnet på platsen.
Byggnadens entré placeras mitt på byggnadens 
långsida så att det blir lika naturligt att möta resenärer 
från landsidan som från vattnet. Besökarna från 
parkering och båtbrygga fångas upp genom en 
förlängning av byggnadens golv. De nervikta 
golvskivorna lutar 1:20 så att alla entréer blir fullt 
tillgängliga. Här börjar äventyret med att tränga in i 
innanhavets rika och varierade sötvattensskärgård. På 
avsatser längs vägen inleds utställningens berättelse 
som når sitt crescendo i utställningsrummets mittEn
damm, som samlar dagvattnet, utvecklas av den 
nu vattensjuka marken söder om uteserveringen. 
Söderljuset speglas i vattenytan och förstärker 
kontakten med vattnet på platsen.

Byggnaden har ett enkelt upplägg. Två skivor 
- golv och tak med en fast rygg mot berget och 
en transparent sida mot utsikten. Förlagd på 
plintgrund formar sig byggnaden efter terrängen 
och strandskogens karaktäristiska tallar. Mellan 
bergsryggarna på tomten kilas byggnadens golv in. 
Byggnaden formas så att största möjliga antal tallar 
sparas, stora som små. Cirklarna som formar fasad, 
terrasser och takskivor ges mått så att tallarna kan 
leva vidare med oförstörda stammar, kronor och rötter. 
På så vis kan byggnaden ympas in i terrängen så att 
skogsbrynets vackra silade ljus och inramade utblickar 
sparas. Den karaktäristiska takfoten är byggnadens 
signum och bildar tillsammans med trädkronorna en 
karaktärsfull och effektiv solavskärmning. 

Sten i form av urberg, Ortocerkalksten och 
Lingulidsandsten från Kinnekulle och Billingen 

byggnadsmaterial, i megalitgravar, i kyrkor och 
herrgårdar, i backstugor och ekonomibyggnader. Inte 
bara av funktionella skäl utan också för att stenen har 
ett laddat värde: den uttrycker och symboliserar styrka, 
makt och självkänsla. Stenen har också använts för 
framställande av kalkbruk, något som återupptagits på 
senare år av bygghyttan på Läckö. De la Gardies stora 
byggnadsarbeten på Läckö under 1600-talet samlade 

stor betydelse för det konstnärliga skapandet i trakten. 

Kalksten i naturligt brutna format kombineras med glas 
och kalkputs. Stommen består av plattbärlag grundlagt 
på betongplintar dubbade till berg utan schakt. 

De publika delarna i byggnaden radas upp mot den 

man möter från landentrén är restaurangen. På så vis 
upplevs byggnaden under största delen av året direkt 
befolkad. Stora ytor för uteservering kantar byggnaden 
mot entrésidan i söder och mot slotts- och sjövyn i 
öster. Köket placeras innanför restaurangen mot berget 
så att in- och utlastning sker i det närmaste läget mot 
angöring och parkering. 

Entrén med reception ligger mitt emellan restaurangen 
och utställningsytan. Här möter besökaren en 
välkomnande ombonad vrå med öppen spis och 
hyllor med referenslitteratur. All personal är samlad 
i anslutning till receptionen. Serveringsdisk och 
information är kopplade till varandra så att man vid 
lågsäsong kan arbeta med mindre personalstyrka. 
Längst ut mot de nakna berghällarna och den öppna 
sjön placeras hörsalen. Gränsen mellan restaurang, 
entré, utställning och hörsal är glidande så att 
verksamheterna efter behov lätt kan expandera för att 
möta tillfälliga behov. Gavelväggarna i hörsalen liksom 
i restaurangen kan öppnas helt så att verksamheten 
naturligt kan expandera ut under skärmtaken då 
väderleken tillåter eller då laborationsverksamhet 
eller annan programverksamhet kräver det. Stora 

tar rummet i anspråk och självständigt bygger en 
kompletterande upplevelse vid sidan av Läckö slott och 
naturum. Då naturum är stängt kan utställningen ses 
av betraktarna tack vare det böljande glaset och det 
tillgängliga golvet direkt utanför. 
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Entré

Victoriahuset ska vara energieffektivt självförsörjande och 
koldioxidneutralt ur ett tillverknings- och driftperspektiv. 
Klimatskalet utförs välisolerat och tätt, för att minska 
uppvärmningsbehovet. Västerfasaden är sluten med få 
fönster, i kontrast mot österfasaden. Låga U-värden i 
fönstren ger låga transmissionsförluster och motverkar att 
kallras uppstår. Draperier fungerar som ett extra klimatskal 
under natten och vintertid. Energi produceras med en 
kombination av värmepump som utnyttjar sjövatten/
markvärme och solceller som placeras på teknikhus / 
pumpstationens tak. 

Byggmaterialen ska ha så låg miljö- och energipåverkan 
sett ur ett livscykelperspektiv som möjligt. De ska vara 
möjliga att demontera och återvinna. Lokalt producerade 
material prioriteras. Taket täcks med sedum, som med sina 
fukthållande egenskaper bidrar till temperaturutjämning 
samt långsam dagvattenavrinning.

Ventilationen löses med styrd naturlig ventilation som 
ger ett lågt elenergibehov. Den tunga stommen gör att 
temperaturvariationerna blir långsamma och nattkyla kan 
med fördel utnyttjas. Tappvarmvattenbehovet kommer att 
vara lågt. Det förhållandevis låga uppvärmningsbehovet 
anordnas med ett vattenburet system, med radiatorer 
utmed innerväggarna, eventuellt kombinerat med 
golvvärme.

Det offentliga rummet fungerar dagtid utan 
tillskottsbelysning. Energisnål belysningsteknik utnyttjas, 
t.ex. LED. Belysning närvaro- och dagsljusregleras.

Victoriahuset är ett hus för alla. Det blir föredömligt 
utformad för rörelsehindrade, med särskild hänsyn tagen till 

och det är möjligt att köra ända fram till byggnaden. 
Orienterbarheten inne i byggnaden är god. Alla vägar till, 
från och inom huset är anpassade i lutning och utformning 
som publik miljö för rullstolsburna och för permobiler. Även 
brygga och båtangöring är anpassade. Utställning och 
information görs läs- och fattbar för alla. 

Förslagets BTA är ca 840 m2 .
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