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1. SAMMANFATTNING

Som en gåva till H.K.H. Kronprinsessan Victoria, tillika hertiginna av Västergötland, på hennes 
30-årsdag 2007 överlämnade Statens fastighetsverk tillsammans med övriga intressenter ett löft e 
om det så kallade Victoriahuset – ett naturum med restaurang vid Läckö slott.

Statens fastighetsverk, fastighetsområde Syd - Väst, stod som arrangör för arkitekttävlingen som 
genomfördes i samråd med Sveriges Arkitekter.

Syft et med tävlingen var dels att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utformning av den 
planerade anläggningen som kan ligga till grund för fortsatt projektering och genomförande, dels 
att genom tävlingsförfarandet handla upp arkitekttjänster för projektering av den nya byggnaden. 

Projektets syft e är att etablera ett attraktivt informationscentrum för Vänern och dess skärgårdar. 
Anläggningen ska locka nya besökare till skärgården men framförallt ge besökarna en högkvalita-
tiv information om Vänern med bland annat Djurö nationalpark. Anläggningen ska även innehålla 
en restaurang för läcköbesökarna och ett café.

Tävlingen har genomförts som en formgivningstävling i enlighet med LOU och ”Regler för svens-
ka tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 1998.

Eft er ett prekvalifi ceringsförfarande inbjöd Statens fastighetsverk fem arkitektkontor att lämna in 
tävlingsförslag till den nya byggnadens utformning. Tävlingsförslagen bedömdes av en tävling-
sjury, bestående av representanter från Statens fastighetsverk, Västra Götalandsregionen, Stift elsen 
Läckö Slott, Lidköpings kommun samt två representanter utsedda av Sveriges Arkitekter. 

Vid juryns sammankomst den 26 juni 2008 enades juryns ledamöter om att utse förslaget med 
motto Tallspråk till vinnare.  De konkava glasväggarna med utsparade öppningar för tallar i 
kalkstensgolvet ger byggnaden en poetisk, annorlunda och spännande karaktär. Det fi nns goda 
förutsättningar för att skapa såväl en attraktiv restaurang som en välfungerande utställningshall 
med storartade utsikter över Vänern och mot slottet. De glasade väggarna gör att gränsen mellan 
inne och ute och kan lösas upp visuellt, med delar av utställningen förlagd till terrassen utanför 
glasväggen. Juryn bedömer att byggnaden i förslaget Tallspråk kan berika slottsområdet med en 
ny dimension utan att den kulturhistoriska miljön störs. Inför sitt beslut har juryn inhämtat en rad 
yttrande från olika experter, bland annat från Vänermuseet i Lidköping som ur utställningssyn-
punkt satt förslaget Tallspråk i främsta rummet. Förslaget är upprättat av White arkitekter i Göte-
borg.

Förslaget med motto Tallspråk löser på ett lekfullt, kittlande och poetiskt sätt programmets 
verksamhetskrav. Konceptet är starkt och lockande och byggnaden öppnar för nya och 
annorlunda sätt att bygga och tänka utställningar. Byggnaden tar till sig landskapet och bandet 
med Vänerskärgården utanför är mycket påtagligt. Juryn rekommenderar enhälligt att förslaget 
Tallspråk ligger till grund för den fortsatta bearbetningen och projekteringen.
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2. ARRANGÖR & TÄVLINGSDELTAGARE

Statens fastighetsverk stod som arrangör för tävlingen. 

De inbjudna arkitektföretagen, utvalda eft er ett öppet prekvalifi ceringsförfarande, var:

Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
Johan Celsing Arkitektkontor AB
White arkitekter AB
Wikerstål Arkitekter AB
Wingårdhs Arkitektkontor AB

Inom utsatt tid den 13 maj 2008 hade följande fem anonyma förslag lämnats in för bedömning:
Anna
Drapering
Slott och koja 
Spån
Tallspråk
Samtliga förslag uppfyllde de krav som uppställts i tävlingsprogrammet och godkändes för bedöm-
ning av jury. 

3. JURY

Tävlingsförslagen bedömdes av en jury bestående av:
Göte Bernhardsson (ordf.), ordf. Stift elsen Läckö Slott
Anders Bergqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland och Naturvårdsverket
Ulrika Bergström, arkitekt SAR/MSA, Statens fastighetsverk
Christine Larsson, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Lidköpings kommun 
Magnus Lönnroth, VD, Stift elsen Läckö Slott
Lars Nordström, regionråd, Västra Götalandsregionen
Gillis Åström, förvaltare, Statens fastighetsverk
Mikael Sonnsjö, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Sabina Richter, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
H.K.H. Kronprinsessan Victoria följde som Victoriahusets beskyddare juryns arbete.
Juryns sekreterare var landskapsarkitekt LAR/MSA Kolbjörn Wærn, WÆRN Landskap.
Funktionär i tävlingen var Heléne Ekstrand, Statens fastighetsverk.
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4. TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgift en bestod i att gestalta den nya naturumsbyggnaden 
Tävlingsprogrammet innehöll bland annat följande programkrav:

• Reception, ca 100 kvm
• Utställningslokal, ca 180 kvm
• Samlingssal/hörsal, ca 120 kvm
• Arbetslokaler, ca 100 kvm
• Restaurang och café, ca 220 kvm
• Utomhusmiljön inom tävlingsområdet

Total area för naturumet inklusive restaurang angavs i programmet till omkring 800-850 kvm. 
Entreprenadkostnaden uppskattades i tävlingsprogrammet till ca 25 mkr.

Tävlingstomten är belägen i tallskogen på vikens västra sida (till vänster på fotot).
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5. TÄVLINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tävlingsområdet är beläget väster om Läckö slott, på Kungshamnens västra sida. Tävlingstomten, 
inom vilken den nya byggnaden skall placeras, mäter ca 30 x 140 meter. Uteservering eller andra 
markanläggningar kan ligga utanför tävlingstomten. 

Den nya byggnaden skall utformas med hänsyn till platsens dignitet och närhet till slottsbyggna-
den. Naturum och restaurang skall vara fullt tillgängliga för rörelsehindrade besökare. Byggnaden 
skall ha en ekologisk profi l.
I uppgift en ingår inte utformning av utställningen i byggnaden.
Tävlingsområdet består till stor del av hällmark eller berg med endast ett tunt jordlager och är be-
vuxet med tallar. I ett långt tidsperspektiv bör det vara möjligt att ta bort naturumsbyggnaden utan 
att lämna irreversibla sår i naturen i form av stora, exponerade bergschakter. 

Nivåerna inom tävlingsområdet varierar mellan ca +46,0 och +ca 50,0. Vänerns normalvattenstånd 
ligger omkring +44,4. Lägsta golvnivå i den nya byggnaden får inte understiga +47,4 med tanke på 
en eventuellt höjd högsta högvattennivå i Vänern i framtiden.

Tävlingstomten sedd från gästhamnen i norr.
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6. INLÄMNADE FÖRSLAG

Texterna nedan är saxade ur förslagsställarnas beskrivningar av tävlingsförslagen. Förslagen illus-
treras av en vy mot byggnaden från den befi ntliga vägen på Kungshamnens västra sida.

Anna

Det nya naturumet med restaurang vid Läckö Slott vill fi nnas men inte vara 
iögonfallande. Valet av tävlingstomt ger redan dessa förutsättningar med ett 
relativt stort avstånd ned till vattnet och ett stort antal tallar mellan bygg-
naden och strandpromenaden. Platsen är vacker och speciell och besökaren 
bör först uppleva skönheten i naturen för att sedan fi nna ett hus i denna. 
Motto Anna vill förstärka detta genom att själv vara en del av naturen. 
Fasaderna förändras över året från ljusgrönt, grönt, mörkgrönt till guld och 
smälter samman med marken och träden.
Anna gömmer sig bakom en häck av avenbok med inslag av rosor. Häckar-
na är formklippta och bildar husets synliga fasad. De växer i kar av korten-
stål som konsolerar från grundläggningsplintarna, och med en distans till 
marken. Taken är med sedum dels för inneklimat och dels för att den som 
rör sig i skogen ovanför byggnaden, eller bor i stugorna, även fortsättnings-
vis skall se gräs och mossa i utblicken mot slottet. 
Utställningen når man antingen direkt från gården eller via receptionen. 
Skjutbara väggar mellan reception och utställningsdel gör att öppenheten 
dem emellan kan ökas eller minskas. Utställningsrummet med sin koniska 
planform kan delas in i tre rum genom skjutbara väggskivor som magasi-
neras inne i de fasta väggarna. Besökaren får här uppleva det silade ljuset 
genom häcken och se solrefl exerna som bildas mellan löven dansa på gol-
vet. Längst fram i utställningen öppnar sig rummet mot utsikten med stora 
glasade partier.
Restaurangen är helt glasad mot gården och mot öster. Den östra sidans 
glas kommer att ge en utblick mot häcken vilket gör hela denna vägg till 
en grön vägg. Vid bardisken bildar väggen ett burspråk med utblick mot 
vattnet. Längs den västra väggen fi nns lanterniner som ger överljus.
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Drapering

Vi föreslår en byggnad som utgår från och är anpassad till ter-
rängen. 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.

När man närmar sig framträder Naturumet som ett förfi nat 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 kon-
trast till fasadens ondulering är fasaden/plankets krön horisontellt 
på + 53,0. 

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 Restau-
rang) och den överbelysta utställningslokalen där ytterväggarna i 
huvudsak är slutna.

Utställningsrummet ligger i öppen kontakt med Receptionen. Då 
ytterväggarna är slutna är dessa lämpade för utställningar, perma-
nenta 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.
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Slott och koja

En byggnad som genom sin enkelhet och hänsyn till plat-
sen 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. Sam-
tidigt som den nya byggnaden underordnar sig slottet och 
dess omgivningar, skall den utgöra ett tillskott i den kultur-
historiska miljön. 

Victoriahuset har ett arkitektoniskt uttryck som gestalt-
ningsmässigt 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 pla-
ceras i byggnadens norra del, med utblickar över sjön. 
Restaurangen, som skall ersätta befi ntlig restaurang i slot-
tet, 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, ad-
ministration 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 eft er behov, toa-
letter och garderob samutnyttjas.
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Spån

Två kopparfärgade spånklädda byggnader ligger in-
smugna bland tallar i skogen vid Vänerns vattenbryn. 
Huset står upplyft  på pålar med ena ändan vilande på 
hällmarken. Placeringen på tävlingsområdet har styrts 
av att ge maximal visuell kontakt med Läckö Slott och 
Vä¬nerns vattenspegel samtidigt som det respekterar 
den utvecklingsplan som fi nns för att återställa området 
runt Läckö Slott till sitt ”visuellt ursprungliga skick”. 

För att bryta ned skalan, är naturum Vänern nedbrutet 
i två byggnadsvolymer som kopplas i ihop med tre glas-
spänger. Den främre byggnaden innehåller merparten av 
programmets publika lokaler (restaurang, entré recep-
tion, utställning). Alla delarna kan teoretiskt kopp¬las 
ihop till ett enda stort rum, dvs. fl exibiliteten är total. In-
vändiga ytor är träfärgade. Stora fönsterpartier som går 
från golv till tak ger in- och utblickar åt olika riktningar. 
Ett glastak centriskt placerat i byggnaden dagsljussätter 
rummen och utställningen. Det avslu¬tas med en verti-
kal lanternin som tillåter solen att strömma ned i foajén 
genom undertaket, vilket består av hängande spån som 
böljar sig i rummet och silar ljuset. Ovan för spåntaket 
döljer sig de tekniska installationerna. I övrigt är scenen 
fri. Restaurangens glasade fasader och uteserveringen 
skyddas av yttertaket. Öppningsbara partier möjliggör 
ett fritt spel mellan ute och inne. Den bakre volymen 
innehåller arbetslokaler, servicedelar och hörsal. Hörsa-
len har ett stort mörkläggningsbart fönster mot tallsko-
gen i söder. Övriga delar av byggnaden är fönstersatt 
eft er funktion.
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Tallspråk

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 kon-
kava former som är resultatet av ett ömsint förhållande till platsens vegeta-
tion. Medan slottet stolt tornar upp sig på klippan och dominerar sin om-
givning, ges naturum en lågmäld gestalt som överraskar och fångar intresset 
först på nära håll.

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

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 eft er terrängen och strandskogens karaktäristiska tal-
lar. 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 ut-
blickar sparas. Den karaktäristiska takfoten är byggnadens signum och bildar 
tillsammans med trädkronorna en karaktärsfull och eff ektiv solavskärmning.

De publika delarna i byggnaden radas upp mot den magnifi ka vyn mot Vä-
nern och Läckö slott. Det första 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.
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7. JURYNS BEDÖMNING

Följande kriterier, uppställda i tävlingsprogrammet, har legat till grund för bedömningen (utan 
inbördes rangordning)
• Byggnadens funktionalitet i relation till de planerade verksamheterna
• Byggnadens relation till slottet och till tomten
• Byggnadens övriga arkitektoniska/estetiska kvaliteter 
• Förslagets och byggnadens utvecklingsbarhet 
• Förslagets genomförbarhet (tävlingsarrangören gör en bedömning av förslagens investerings- 

och drift skostnad).

Funktionalitet
Samtliga förslag bedömdes av juryn uppfylla programmets krav beträff ande funktioner och verk-
samheter. Mindre brister beträff ande den inre organisationen bedömdes inte vara större än att de 
kunde åtgärdas i ett bearbetningsskede. Juryn tilltalades särskilt av den tydliga och funktionella 
dispositionen av ytorna i förslaget Spån. I förslaget Drapering har restaurangens placering skapat 
ett angöringsproblem som inte är löst i tävlingsförslaget.  
Alla förslagen bedömdes kunna tillgodose kraven på tillgänglighet för funktionshindrade. Försla-
get Drapering skiljer ut sig från de övriga genom att golvhöjden i detta förslag kan läggas lägre, 
vilket förenklar tillgängligheten för rullstolsburna besökare. Även ur miljösynpunkt bedömdes 
förslagen vara ungefär likvärda. Alla förslagen kan anpassas till olika slag av uppvärmningssystem.
I några av förslagen är restaurangen placerad i byggnadens norra del, mot Vänerutsikten, medan 
andra förslag förlagt restaurangen till den södra delen, närmast parkeringen. Juryn ansåg att båda 
lägena har fördelar och att restaurangens placering därmed inte är en avgörande fråga. I stället är 
det restaurangens attraktivitet i stort som är väsentlig. Juryn menade att en vacker utsikt mot slot-
tet eller Vänern är väsentlig för restaurangens attraktivitet och att förslagen Drapering och Anna 
inte tillgodoser detta i tillräcklig omfattning.
Utställningshallen är i några tävlingsförslag relativt mörk, med möjlighet till eff ektfull belys-
ning, medan den i andra förslag får mycket dagsljus. Juryn såg fördelar i båda dessa karaktärer 
och ansåg inte att den ena eller andra principen är självklart överlägsen. Juryn bad Vänermuseet 
om ett expertutlåtande om utställningshallen i de olika tävlingsförslagen. Museet satte den ljusa 
utställningshallen i Tallspråk i främsta rummet eft ersom den inbjuder till en upplöst gräns mellan 
utställning ute och inne.

Relation till slottet
Tävlingsförslagen hade olika infallsvinklar beträff ande relationen till slottet, genom att ett par för-
slag (Drapering och Anna) valt att ge byggnaden en mycket diskret framtoning i tallskogen, medan 
framför allt förslaget Spån valt att exponera byggnaden tydligt mot omgivningen. Juryn var mer 
positiv till de förslag som valde att visa upp byggnaden och menade att förslagen Drapering och 
Anna så som de presenterats var onödigt anonyma.

Relation till tomten
Tomtens topografi  visade sig ställa särskilda krav på byggnadens placering och relation till omgiv-
ning. Förslagen Spån, Slott och Koja och Tallspråk har placerat byggnaden på den svaga höjdrygg 
som fi nns i området, vilket medför en nivåskillnad på 1-2 meter mellan golvnivå och marken 
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utanför. I förslaget Spån hade detta gjorts till ett av byggnadens karaktärsdrag, genom att byggna-
den och dess terrass ligger som ett strandat skepp med mycket lite kontakt med marken utanför, ett 
grepp som juryn var tveksam till. I förslaget Anna är byggnaden mer tillbakadragen, vilket minskar 
nivåskillnaderna mot omgivande mark. I förslaget Drapering har platsens nivåförhållanden varit 
utgångspunkt för byggnadens placering och form, vilket gör att byggnaden har den bästa terräng-
anpassningen av de fem förslagen.
Juryn såg det som positivt att byggnaden har en tydlig kontakt med Vänern, d.v.s. att den tar i an-
språk tävlingstomtens nordligaste del, vilket är fallet i förslagen Slott och Koja, Spån och Tallspråk.

Övriga arkitektoniska kvaliteter
Juryn fäste stor vikt vid besökarens upplevelse av det första mötet med byggnaden. Även viljan att 
göra ett återbesök i restaurang och utställningslokal bedömdes som viktiga utvärderingskriterier. 
Byggnaderna i förslagen Drapering och Anna har en hemlighetsfull och gåtfull framtoning, men 
juryn bedömde att restaurang och utställningshall i dessa förslag inte har sådana kvaliteter att de 
lockar till återbesök. Byggnaden i förslaget Spån har en tydlig identitet och är stillsam och stilig. 
Även interiört har byggnaden kvaliteter som kan locka besökarna tillbaka. I förslaget Tallspråk är 
byggnaden spektakulär men samtidigt lågmäld. De räcken som kommer att erfordras på terrassen 
kan dock störa intrycket något. Den glasade fasaden fångar in både slottet och vänerutsikten och 
ger byggnadens interiör en självklar kvalitet. 

Utvecklingsbarhet
Alla förslag bedömdes möjliga att i viss mån utveckla i en bearbetningsfas. En utveckling i form av 
en tillbyggnad i ett senare skede är i samtliga tävlingsförslag svårgenomförbart eft ersom byggna-
derna är utpräglade solitärer med fasader som inte gärna låter sig byggas på. Inget förslag utmärker 
sig särskilt i detta avseende.

Kostnader
Juryn såg inga signifi kanta skillnader i drift skostnad för de fem alternativen. Beträff ande anlägg-
ningskostnad lät juryn göra en kostnadsbedömning av de fem förslagen. Kostnadsbedömningen 
visade att alla förslag låg över den i tävlingsprogrammet uppskattade entreprenadkostnaden på 
25 mkr. Kostnaden för förslagen Anna, Slott och Koja och Drapering torde ligga omkring 30 mkr, 
medan entreprenadkostnaden för Spån och Tallspråk torde ligga omkring 35-40 mkr.

Sammanvägning
Vid den slutliga sammanvägningen av de olika bedömningskriterierna beslöt juryn enhälligt att 
utse förslaget Tallspråk, upprättat av White arkitekter, till vinnare av arkitekttävlingen. 
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8. INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR

TALLSPRÅK, vinnande förslag

Förslagsställare: White arkitekter AB, genom Ulla Antonsson, Mattias Lind, Gunilla Hagberg, 

Mattias Nordström och Åsa Hallén

Denna paviljongartade byggnad etablerar en ny nivå i landskapet varifrån naturen och 
omgivningarna betraktas. Materialen (betong, glas, kalksten) ansluter snarare till kulturmiljön än 
till naturen och ökar på så sätt kontrasten mellan byggnad och natur. Inplacerat på platsen låter 
sig byggnaden påverkas och transformeras av naturen. Den öppnar sig för tallarna som växer upp 
genom byggnadens golv och tak. Naturen integreras i den byggda strukturen, påverkar rörelser 
och gränsen mellan byggnad och landskap, mellan inne och ute. Byggnaden är tydligt ett rum i 
naturen.

Servicefunktionerna ligger välordnat och rationellt inneslutna i en box i bakkant i byggnadens 
längdriktning. Den bildar samtidigt rygg och öppnar för blickar mot slottet och vattnet, styr 
huvudrörelserna i byggnaden. De horisontella planen, golv och tak, beskär utsikten och medger 
en vid vy mot slottet i det stora landskapet, på klippan i innanhavet. Denna öppenhet liksom 
möjligheterna att röra sig på olika sätt genom och förbi byggnaden ger också en sympatisk, icke-
hierarkisk kvalitet till förslaget.

Redovisningen nedan utgör utdrag ur juryns utlåtande över tävlingsförslagen.
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Konceptet bjuder dock stora utmaningar i bearbetnings- och projekteringsfasen. Liksom fl era av 
de övriga tävlingsförslagen innebär placeringen på områdets högsta punkt stora nivåskillnader 
mellan terrassgolv och mark som inte är till förslagets fördel.  Såväl byggnadens ytterkontur som 
dess placering på tomten bör studeras vidare för att söka en bättre anpassning till de befi ntliga 
nivåförhållandena. Höjdsättningen påverkar även kanter och öppningar i strukturen – den 
föreslagna utformningen kommer att kräva en väl genomtänkt lösning för räcken så att det fria 
intrycket av anläggningen inte förtas.

En bearbetning kommer att krävas, exempelvis beträff ande det öppna och fl exibla förhållandet till 
hörsalen som kan uppfattas som en fördel i förslaget men som inte är självklart i verksamheten, 
liksom den något otydliga rörelsen mot byggnaden där restaurangens entré kan uppfattas som 
byggnadens huvudentré. Även inlastningens påtagliga närhet till uteserveringen behöver ses över.

Sammanfattningsvis menar juryn att Tallspråk på ett lekfullt, kittlande och poetiskt sätt löser 
programmets verksamhetskrav. Konceptet är starkt och lockande och byggnaden öppnar för nya 
och annorlunda sätt att bygga och tänka utställningar. Byggnaden tydliggör landskapssituationen 
och gör därmed bandet med Vänerskärgården utanför starkt. Juryn rekommenderar därför 
enhälligt att förslaget Tallspråk ligger till grund för den fortsatta bearbetningen och projekteringen.
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SPÅN

Förslagsställare: Wingårdhs Arkitektkontor AB, genom Gert Wingårdh, Jonas Edblad, Filip Rem, 

Pieter Sierts och Mats Bengtsson

Genom att låta den befi ntliga vägen ut mot udden stiga upp mot den nya byggnadens entré 
placeras byggnaden utmed rörelsen genom tallskogen mot vattnet. Väl synlig från slottet utnyttjar 
byggnaden läget på udden. I sitt materialval relaterar den både till kulturmiljön och naturen. En 
stillsam och stilig gestalt.

Entrén öppnar sig som en glipa i en i övrigt sluten fasad. Byggnaden organiserar sig i två parallella, 
långsträckta kroppar med en mellanliggande ”slits”, tydligt uppdelat i en publik del och en intern 
del. Samspelet mellan de två byggnadskropparna och förskjutningen i geometrin öppnar en 
överraskande dimension i byggnaden trots den i grunden enkla formen. Genom denna uppdelning 
har även interna funktioner lösts på ett enkelt och trovärdigt sätt, exempelvis transporterna till 
byggnaden eller kökets generösa utblick mot Vänern.

Utställningssalen, till del sluten, till del med styrda utblickar mot skogslandskapet ger goda 
möjligheter för utställningsverksamheten. Hörsalslösningen är enkelt löst och möjligheten till 
gradängsittning är en fördel. Restaurangen med utblickar mot vattnet och möjlighet att sitta 
under tak utomhus ger förutsättningar för restaurangen att locka gäster under stor del av året. 
Att uteserveringen inte når ut i naturen och kan växa ut bland tallarna kan ses som en brist men 
hänger samman med förslagets grundidé: byggnaden är en sluten och tydligt avgränsad enhet, 
omgiven av opåverkad naturmark. 

Det öppna förhållandet mellan utställning och restaurang kan under lågsäsong innebära en 
utmaning vad gället att aktivera byggnaden.

Förslaget utgjorde ännu i bedömningsarbetets slutskede ett av juryns huvudalternativ på grund av 
de vällösta funktionerna och den tilltalande exteriören och interiören. Genom att lägga golvhöjden 
på +47,4 förutsätter förslaget dock en omfattande bergssprängning i hällmarken som juryn ställde 
sig tveksam till. Juryn har studerat möjligheter att höja byggnaden eller att fl ytta den för att därmed 
minska behovet av sprängning. Det har även inom juryn funnits en viss tveksamhet inför den 
slutna huskroppen som begränsar det fria fl ödet mellan ute och inne. En höjning av byggnaden för 
att begränsa bergschakten bedöms ytterligare accentuera denna distans till omgivningen.
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DRAPERING

Förslagsställare: Johan Celsing Arkitektkontor AB, genom Johan Celsing, Carl Wärn, Eyvind 

Bergström, Sven Etzler och CarlUno Påhlstedt

Genom att följa en viss nivå i terrängen har byggnaden fått en form som står fri från traditionella 
byggnadstyper. Placeringen i tävlingstomtens lägst belägna del gör att omgivande hällmark 
med dess gamla tallar kan bevaras orörd, ett grepp som förslaget är ensamt om bland de fem 
tävlingsförslagen. Med inspiration hämtad från Maria Eufrosynes klänningstyg har ett robust och 
enkelt material - en plankfasad - förfi nats och med den böljande rörelsen transformerats till en 
dekorativ och mångbottnad installation i naturen. Resultatet är en egenartad och lockande form 
med idémässigt koppling till slottet. Samspelet med det omgivande landskapet – topografi n och 
tallarna – gör den i det avseendet till ett verkligt naturum. Frånvaron av stora fönster mot Vänern 
gör dock att den idémässiga kopplingen saknas till det innanhav som naturumet är tillägnat.

Exteriört famnar veckningen i fasaden en generös uteplats i fi nt läge och med god kontakt med 
omgivande naturmark, slottet och Kungsviken. Den inre organisationen ger tydligt separerade 
funktioner och det slutna utställningsrummet ger goda möjligheter för utställningsverksamheten.

Grundidén är raffi  nerad men juryn uppfattar förslaget som outvecklat och ej helt genomarbetat. 
Väsentliga funktioner, som exempelvis inlastning till kök, har inte redovisats.
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Intrycket av att förslaget är outvecklat gäller även på idénivån. Förväntningarna som skapas i det 
gåtfulla i fasaden infrias inte i interiören där byggnaden trots fasadens rörelser uppfattas som 
relativt ordinär. Byggnaden har försetts med traditionella fönsteröppningar när den i sin form i 
övrigt saknar tydliga typologiska referenser. 

Genom den genomtänkta och tilltalande anpassningen till tävlingstomtens naturförhållanden var 
förslaget ett av juryns huvudalternativ. Den tillbakadragna och slutna fasaden bedömdes dock inte 
som tillräckligt välkomnande och inbjudande. Likaså uppfattades den svaga kopplingen till Vänern 
som en brist.
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ANNA

Förslagsställare: Hidemark & Stintzing arkitekter AB genom Jacob Hidemark, Martin Stintzing, 

Sven Nyström, Malin Persson, Idha Övelius, Erik Hidemark samt Andersson & Jönsson Land-

skapsarkitekter AB genom Anders Jönsson

Förslagets huvudgrepp är uppbyggt kring en långsträckt, strikt klippt avenbokshäck som fördröjer 
det omedelbara mötet med byggnaden, dold där bakom. Byggnaden med dess häck kan uppfattas 
som en lek med idén om barockträdgården.

En centralt placerad entrégård utgör byggnadens nav. Den organiserar byggnadens huvuddelar: 
naturum och restaurang, fördelar rörelserna och skapar en sekvens av rum och mellanrum. Den 
både separerar och förenar, och möjliggör ett praktiskt utnyttjande av byggnaden vid olika tider, 
över högsäsong och lågsäsong. Gården erbjuder även en naturlig uppsamlingsplats för anländande 
grupper, något som saknas i fl era andra förslag.

Bygganden har en enkel och lågmäld karaktär som juryn uppfattar som sympatisk. De inre 
sambanden är lätt överblickbara. Den generösa gesten mot norr förtas dock något genom 
personalutrymmets placering, som även skapar tydliga logistiska svårigheter för den inre 
verksamheten. Lösningen med den fl exibla hörsalen och skjutbara väggar ger tveksamma fördelar 
och riskerar att försvåra utställningsverksamheten.

Juryns största tveksamhet ligger dock i byggnadens huvudgrepp, avenbokshäcken. Växtmaterialet 
upplevs som främmande på platsen och döljer byggnaden i alltför hög grad. Tanken om en 
ljusföring modererad av ett levande växtmaterial som varierar över året är i sig tilltalande. Med 
avenbokens täta grenverk är det dock tveksamt om detta uppstår och restaurangdelen kan upplevas 
som instängd bakom häcken.



NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET - JURYUTLÅTANDE INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING22



NATURUM VÄNERN - VICTORIAHUSET - JURYUTLÅTANDE INBJUDEN ARKITEKTTÄVLING 23

SLOTT OCH KOJA

Förslagsställare: Wikerstål Arkitekter AB genom Erik Wikerstål, Marianne Volhöj-Jensen, Maria 

von Porat, Monika Gora och Dominik Darasz

Byggnaden ligger upplyft  över mark som på en brygga. Den har på ett lekfullt och lite tillfälligt 
sätt tagit platsen i anspråk och erbjuder besökaren möjligheten att på olika sätt röra sig mellan 
verksamhetens olika målpunkter i landskapet, på bryggan och inne i byggnaden. 

Fasadöppningarnas diagonala linjespel och inslagen av cortenstål ger maritima associationer. 
Kopplingen till Vänern är tydlig. I sin inre struktur är den en funktionellt välorganiserad byggnad 
som löst verksamhetens programkrav på ett tydligt sätt. Restaurangen har förutsättningar att 
kunna fungera väl med uteserveringen i ett soligt sydläge. Från utställningshallen erbjuds en 
vidsträckt vy över Vänern genom det stora panoramafönstret. 

Juryns uppfattning är dock att byggandens yvighet kan komma att kräva alltför stor 
uppmärksamhet på bekostnad av omgivningen. Den vällovliga ambitionen att informera och locka 
besökaren riskerar på så sätt att förta platsens lugn.

Den något godtyckligt utformade östra fasaden ger visserligen direkt visuell kontakt med slottet, 
men en tydlig idémässig koppling saknas. 

Juryn har bedömt att byggnadens exteriör inte besitter den spänning eller unika karaktär som 
situationen kräver.
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