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Naturum Oset placeras i ett stadsnära naturreservat som förvandlats från sop-
tippar och förorenande verksamheter till ett fantastiskt landskap, till glädje för 
både människor, växter och djur. Därför är det få områden som så väl kan upp-
fylla naturums syfte: 
 
- att ge kunskap om hur människan påverkat landskapet, men framför allt inspi-
rera och skapa framtidstro. 
 
Detta ska prägla naturum Osets utformning och verksamhet. Hållbar utveckling 
ska vara signum för byggnaden, omgivande miljö och aktiviteterna.    
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1. Inbjudan  
Örebro kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder härmed till 
projekttävling om utformning av naturum Oset. 
  
Naturum Oset ska uppföras i Vattenparken i naturreservatet Oset-Rynningevi-
ken som är beläget längs Hjälmarens västra strand, i Örebros östra utkant. 

 
2. Bakgrund och syfte  
Naturreservatet Oset-Rynningeviken som idag är ett attraktivt område för 
både människor och fåglar, är resultatet av 20 års omfattande landskaps-
restaurering. Mitt i reservatet, i det som en gång var oljehamn, finns Naturens 
hus som inrymmer restaurang, konferens, naturskola samt viss program- och 
utställningsverksamhet. Besökarna är många och utrymmet begränsat. Det har 
länge funnits ett önskemål att göra Naturens hus till ett naturum.  
 
När det nu är dags att inrätta ett naturum, behövs en ny byggnad. En byggnad 
som tillsammans med den befintliga anläggningen Naturens hus blir naturum 
Oset. Naturens hus funktion blir restaurang och konferens, medan övrig verk-
samhet inryms i den nya byggnaden. Dessutom planeras ett antal ”övernatt-
ningsstudios” som ger möjlighet till övernattning, både för besökare och  
konferensgäster.      
 
Naturum Oset ska präglas av hållbarhet, vara tillgänglig, inspirerande och 
välkomnande. 
 
Syftet med tävlingen är att få fram förslag på utformning av en ny byggnad 
och dessa samspel med befintliga Naturens hus. Förslagen ska också hitta ett 
förhållningssätt till omgivande natur- och kulturmiljö och tillkommande 
”övernattningsstudios”. 
 
Avsikten är att vinnaren av tävlingen ska anlitas för uppdraget att projektera 
byggnaden och utemiljön, främst inom det primära tävlingsområdet, samt i en 
senare fas det sekundära tävlingsområdet med dess övernattningsstudios. 
 

3. Introduktion  
 

3.1 Beskrivning av naturum 
Naturum är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket.  
Naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Det beskriver, för-
klarar och ger förståelse för områdets värden och ska inspirera till vistelse och  
naturkontakt där. 
 
Naturum ska visa vägen in i naturen. I naturum ska besökarna på ett lustfyllt 
sätt få kunskap om naturen, förståelse och känsla för alla dess värden samt in-
spireras att bege sig dit, vistas där och få en fördjupad naturkontakt som utbyte 
av sitt besök. Ett naturum ska därmed fungera som en port till naturen i allmän-
het och ett visst naturområde i synnerhet. I syftet med naturum ingår att genom 
utställningar, programaktiviteter och annan naturvägledning: 
 

- öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och 
kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden, 
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- fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet, förklara vad som har 
hänt, vad som händer och varför detta sker, 

- vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området 
och hur man lämpligen tar sig dit, 

- motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet 
på sådant sätt att dess värden bevaras, 

- skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet 
och området i synnerhet, 

- stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som 
underlag för olika undervisningsbehov, 

- ge kunskap om hur människan har använt sig av och påverkat naturen i 
ett kulturhistoriskt perspektiv, 

- sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra  
besöksmål för friluftslivet. 

 
Den huvudsakliga målgruppen för besökare till naturum är den breda 
allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper. En viktig grupp är  
skolans lärare och elever. Även andra än svenskspråkiga besökare ska genom 
lämplig översättning kunna ta del av innehållet i naturum. Lokaler, verksam-
heter och information ska vara utformade så att de kan vara tillgängliga också 
för personer med olika funktionshinder. 
 
Verksamheten i naturum ska fokusera på att kommunicera naturvetenskap-
liga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden. 
Framställningen i utställningar, programverksamhet och naturvägledning i 
fält ska vara objektiv och saklig, samtidigt som den ska vara lustfylld,  
inspirerande förmedla en positiv känsla för naturen. Naturum ska vara  
bemannad större delen av året med kunnig personal och öppettiderna i  
naturum ska vara generösa så att de kan möta efterfrågan från olika besökar-
kategorier.  
 
I naturum ska finnas permanenta och tillfälliga utställningar, programverk-
samhet som filmvisning, föredrag och guidningar i naturum och i den omgi-
vande naturen. Barnen är viktiga besökare. God tillgänglighet är en demokra-
tifråga. Naturum ska därför vara utformat, och verksamheterna i och i  
anslutning till naturum ska bedrivas, så att största möjliga tillgänglighet ges 
för alla, även personer med olika funktionshinder. Det gäller också för anslu-
tande målpunkter och stråk för naturvägledning utomhus. 
 
Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Naturum, som 
består av en eller flera byggnader med information inom och utomhus, ska 
beskriva och förklara områdets natur-, kultur och upplevelsevärden, samt  
inspirera till vistelse och naturkontakt där. Naturum är ett registrerat varu-
märke som ägs av Naturvårdsverket. För att få kallas naturum ska verkets 
riktlinjer1 uppfyllas.  
 
 
 

                                                 
1 Nationella riktlinjer naturum i Sverige, Naturvårdsverket, rapport 5376, 2004. 
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3.2 Naturreservatet Oset-Rynningeviken 
Landområdet där naturreservatet Oset-Rynningeviken är beläget skapades vid 
sänkningen av Hjälmaren 1887-88, en av Europas största landskapsomvand-
lingar. Till att börja med odlades den nyvunna marken, men marken var blöt 
och gav dåliga skördar. Markerna fick växa igen och kom undan för undan att 
betraktas som stadens bakgård. Området blev en plats för schaktmassor, stora 
soptippar, industriområde och militärt övningsfält. Sjön blev osynlig och  
nästan helt oåtkomlig för örebroarna. 
 
Erik Rosenberg, kallad ”den svenska fältornitologins fader”, upptäckte och  
dokumenterade redan på 1910-talet det rika fågellivet vid västra Hjälmaren.  
Denne folkbildare, ornitolog, författare och tidiga ”miljöaktivist” var initiativ-
tagare till att fågelreservatet Oset söder om Svartån inrättades redan 1943.  
 
Under början av 1990-talet inleddes en mycket omfattande och unik restaure-
ring av landskapet norr om ån. Strandskogar blev betade strandängar, soptipp 
blev böljande hedlandskap. Stigar, raststugor, bänkar m.m. gjorde området 
tillgängligt. Örebroarna fick tillbaka sjön och 1996 bildades naturreservatet 
Rynningeviken. 
 
I samband med denna stora omvandling föll ögonen även på Oset. Oset  
restaurerades och utvidgades. Sly och strandskog avverkades, nyanlagda  
vallar blev promenadstråk och gjorde det möjligt att skapa våtmarker till nytta 
för fågellivet.       
 
Naturreservatet Oset-Rynningeviken är alltså resultatet av en storskalig land-
skapsrestaurering som resulterat i ett leende och rikt landskap som lockar 
både människor och djur. Här, längs Hjälmarens västra strand, finns en  
mosaik av naturtyper med strandängar, ekhagar, grunda vassvikar, hedar och 
urskogsartade strandskogar.   
 
Reservatet som uppmärksammats både nationellt och internationellt har höga 
sociala värden. Området har cirka 500 000 besök per år, främst för promena-
der, men även för fika/picknick/sitta på bänk/sola, cykla samt fågelskådning. 
De främsta upplevelsevärdena är den vackra naturen, lugn och avkoppling 
samt närheten till vatten.  
 
En inblick i området kan fås genom filmen som återfinns på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=9dIQ5Rr2Zg0 
 
Karta över naturreservatet finns i programhandlingen Skötselplan för naturre-
servatet Oset-Rynnningeviken  
 
 



7 
 

 
Naturreservatet Oset-Rynningeviken sett från söder. Tävlingsområdet in-ritat. 
 

4. Naturum Oset 
Det finns två övergripande syften med naturum Oset:  

1. Besökaren ska på ett lustfyllt sätt få kunskaper om naturen, förståelse 
och känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit, vistas 
där och få en fördjupad naturkontakt som utbyte av sitt besök. Det ska 
vara ett informationscentrum med uppgift att vara en port till naturen, 
i synnerhet Oset–Rynningeviken, men även till länets andra 
naturområden.  

2. Besökaren ska få en ökad medvetenhet om människans påverkan på, 
och ovillkorliga beroende av tillståndet i naturen. Omvandlingen av 
närområdet från omfattande mänsklig miljöpåverkan till ett levande 
landskap med stor biologisk mångfald kan ingjuta framtidstro och 
strävan efter en livsstil i balans med naturen.   

 
Landskapsrestaureringen som inneburit att stadens baksida förvandlats till ett 
fantastiskt landskap är ett unikt koncept för naturum Oset. Naturum Oset tar 
därför särskilt fasta på ett av syftena med naturum; Att ge kunskap om hur 
människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv, 
både på gott och ont. Ekologisk hållbarhet har varit ett signum för utveckl-
ingen av Oset och är också en viktig del i områdets framtida utveckling. 
 
Naturum Oset ska bli en plats som, präglas av liv och rörelse, möten och  
utveckling, natur och kultur. Naturum Oset ska vara en arena för dialog om 
natur och naturvård, men även hållbar utveckling i sin fulla mening, d.v.s. en 
socialt hållbar utveckling av området som skall kunna vara en tillgång för en 
bred allmänhet. Tillfälliga utställningar, föreläsningar, filmvisningar samt 
guidningar, konserter och andra kulturevenemang både ute och inne är  
verksamheter ska bidra till att nå naturums syften. 
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I dagsläget utnyttjas nuvarande hamnkaj för utomhusevenemang. I det nya 
naturum Oset kan behovet av utomhusaktiviteter integreras i utformningen av 
både byggnaden och dess omgivande utemiljö. 
 
Till detta kommer naturskolan med verksamhet dagtid och KomTek2 med 
verksamhet kvällstid som ett påtagligt inslag. Ambitionen är att verksamhet 
ska pågå året runt veckans alla dagar, inklusive kvällsaktiviteter. 
 
 
Verksamheten kommer att formas utifrån följande profilområden: 

Kompetenscentrum för ekologisk restaurering av störda naturmiljöer 

Det starka och internationellt unika konceptet för naturum Oset är den  
storskaliga landskapsrestaurering som skett, förvandlingen från Örebros  
”baksida” med oljehamn och soptipp, till en attraktiv framsida vid Hjälmaren. 
Konceptet handlar om att tillsammans med andra aktörer bygga upp ett  
internationellt centrum för att utveckla och sprida den kunskap som byggts 
upp och som inneburit att landskap skapats och återskapats på ett sätt som 
gynnar biologisk mångfald, höga estetiska värden och stimulerande sociala 
miljöer.  

Kunskapscentrum för natur, miljö och hållbarhetsfrågor  

Naturum Oset kan också bli en plats med möjligheter för universitet, energi- 
och miljöteknikföretag m.fl. att mötas och möta medborgarna. Här kan ordnas 
seminarier, demonstrationer/utställningar, administration och samordning, 
forskning och undervisning. Naturum blir också en plats för idéella organisa- 
tioner, särskilt de som kommer att bidra till naturums verksamhet. 

Porten till länets natur 

Naturum blir ett nav för att marknadsföra de 230 naturreservat, nationalparker 
och kulturreservat som finns utspridda i länets kommuner och därmed bidra 
till att stimulera regionens turism. I naturum kan besökare och entreprenörer 
inom naturturism finna varandra. 

Centrum för regional naturturism 

Naturturism är det starkast växande området inom turismen. Det finns en stor 
utvecklingspotential i regionen och naturum kan vara en plats för marknads-
föring av kommersiell naturturism och bas för entreprenörer. Detta gäller inte 
minst båtturismen där naturum Oset inklusive ”övernattnings-studios” genom 
sitt läge intill Svartån kan bidra till att utveckla den goda potential som anses 
finnas. 

Rekreation och folkhälsa 

Oset-Ryningeviken med sin höga tillgänglighet och närhet till staden är redan 
idag ett väl utnyttjat rekreationsområde av stor betydelse för folkhälsan. Den 
hälsofrämjande funktionen kan utvecklas ytterligare i samarbete med det  
civila samhället och offentliga aktörer. 

                                                 
2 KomTek är en kommunal teknik-och entreprenörsskola initerat av Nutek. Den första Kom-
Tek inrättades i Örebro och idag finns 24 stycken. Grundtanken är att fler ska få  
möjlighet att upptäcka och utforska teknikens värld, och med växande kunskaper och  
erfarenheter utveckla sin kreativitet och företagsamhet. 
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5. Tävlingsområdet 
 
5.1 Vattenparken 
 
Tävlingsområdet är beläget i Vattenparken, vilken finns 2,5 km öster om  
stadens centrum. Vattenparken som tidigare var Örebros oljehamn, utgör den 
centrala delen av naturreservatet Oset-Rynningeviken. Tävlingsområdet och 
områdena längs Svartåns sista kilometer tillhör stadens mest attraktiva  
områden. 
 
Hela tävlingsområdet är gammal sjöbotten som frilades vid sjösänkningen av 
Hjälmaren för snart 150 år sedan. Geoteknisk undersökning visar att marken 
består av ett 8 - 12 meter tjockt lerlager och all byggnation måste därför pålas. 
I delar av området där mätpunkterna är glesare, kan kompletterade undersök-
ningar genomföras i ett senare skede om behov uppstår.  
 
Tävlingsområdet kommer enligt modellberäkning av Myndigheten för  
Samhällsskydd och Beredskap att klara ett 200-årsflöde.  
 

 
Tävlingsområdets lokalisering i förhållande till Örebro och Hjälmaren. Grön linje 
markerar naturreservatet Oset-Rynningeviken.  
 
Tävlingsområdet är indelat i två delområden: 
 

- Område för placering av naturum (primärt tävlingsområde) 
- Område för placering av ”övernattningsstudios” (sekundärt tävlings-

område), se vidare under avsnitt 5.4. 
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Ortofoto över tävlingsområdena för naturumsbyggnad (primärt tävlingsområde) och 
”övernattningsstudios” (sekundärt tävlingsområde) i Vattenparken.  I bilden syns 
Svartån (1), Naturens hus (2), hamnkontor med arbetsområde (3), kaj (4), Osetbron 
(5), Oljevägen (6) och parkering (7).   
 

Vattenparken präglas av ett varierat landskap med en spännande historia.  
Den före detta oljehamnen med cisterner, asfalt, järnvägsspår och förorenad 
mark har förvandlats till ett vackert biologiskt rikt landskap med stora sociala 
värden. Ängsbevuxna kullar (döljer fundament till oljecisterner), dammar, 
slingrande stigar, solbelysta gläntor, soffor och grillplatser inbjuder till besök 
och samvaro.  
 

 
Vattenparken före restaurering 
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Vattenparken efter restaurering 
 

5.2 Naturens hus  
Naturens hus i Vattenparken, inrymmer restaurang- och konferensverksam-
het som även fortsättningsvis ska drivas i denna byggnad. Denna verksamhet 
blir en viktig del av naturum Oset. Naturskolan (i egen byggnad intill Natu-
rens hus) samt publik verksamhet med utställningar och guidningar ska flyttas 
till den nya byggnaden. Naturens hus har drygt 100 000 besökare per år.  
 
 

 
Naturens hus före restaurering 
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Naturens hus efter restaurering 

 
5.3 Övriga anläggningar inom tävlingsområdet 
Hamnkontor med arbetsområde. Inom tävlingsområdet finns även ett f.d. 
hamnkontor som idag används som personalutrymme och förråd för underhåll 
av reservatet. Byggnaden som är i stort behov av renovering, är inte begrän-
sande för val av naturums placering. Beroende på tävlingsdeltagarnas förslag 
kan den komplettera naturum, få annan användning eller rivas.  
 
Kaj. Oljehamnens gamla stensatta kaj vid Svartån är bevarad och intakt. 
 
Osetbron. Bron över Svartån förbinder Oset och Rynningeviken. Den har en 
frihöjd på 3,9 m och är öppningsbar. 500 meter uppströms finns småbåtshamn 
och gästhamn. 
 
Parkering med cirka 80 platser samt ett par turistbussar. Vid parkeringen 
finns även hållplats för stadsbusstrafiken.  
 
Oljevägen. Tävlingsbidragen behöver inte ta hänsyn till dagens utformning 
av Oljevägen inom tävlingsområdet öster om infarten till parkeringen. I  
tävlingsbidragen kan denna del tas bort eller ges annan sträckning. 
 
I tävlingsområdet finns VA och bredband.  
 

5.4 Verksamhet utomhus samt besöksflöden 
Förutom omfattande spontanbesök i Vattenparken och övriga delar av natur-
reservatet, förekommer arrangerade aktiviteter.  
 
Naturskolans verksamhet med klassbesök och fortbildning sker i huvudsak  
utomhus och i den närbelägna tältkåtan. Dammar, ängar och andra miljöer är 
både klassrum och pedagogiska verktyg i utomhuspedagogiken.      
 
Naturens hus programverksamhet omfattar natur-och kulturguidningar i reser-
vatet, slåtterdagar på ängarna och tematiska aktiviteter, t ex ”Äppelfestival”.  
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En nyligen framtagen app "Natur- och kulturguide” ger möjligheter att  
upptäcka omgivningarna i Oset/Rynningeviken. Appen som anpassats för  
personer med syn-, kognitiv- eller hörselnedsättning ger möjlighet att t ex 
lyssna på berättelser, se teckenspråksfilmer och bilder med anknytning till 
områdena.  
 
Närmast planeras en eller flera ”bokholkar” i naturen där besökare kan låna, 
läsa och lämna böcker. Det planeras även en ”mångfaldsträdgård” i form  
av en slinga i Vattenparken samt utökad skyltning som illustrerar hur land-
skapet såg ut före restaurering.  
 
Tävlingsområdet besöks av många. Alla stråk inom området används flitigt 
men fyra huvudflöden kan identifieras: 

- besökare till restaurangen (2) vilka oftast kommer via parkeringen (7).  
- via Osetbron (5), förbindelsen mellan Oset och Rynningeviken med 

drygt 250 000 passager årligen, och genom Vattenparken norrut på 
”Långa bron” över Lillån (cirka 250 000 passager årligen) mot  
Rynningeviken, 

- stråket längs Svartåns NV strand och vidare norrut genom Vatten-
parken mot Långa bron och Rynningeviken, 

- stråket längs Svartåns NV strand och över Osetbron mot Oset. 
 
Osetbrons norra fäste är sålunda en punkt där många passerar. 
 

6. Tävlingsuppgiften 
 

6.1 Innehåll och omfattning 
Tävlingsuppgiften består i att: 

- utforma och placera en naturumsbyggnad i det primära området,  
- utforma utomhusmiljön i det primära området, 
- föreslå lägen för 15-20 ”övernattningsstudios” i sekundära området. 

 
Förslagen skall omfatta:  

- byggnadens gestaltning,  

- organisation av byggnadens olika funktioner, verksamhetsanpassad  
logistik i samspel med Naturens hus,  

- gestaltning av utomhusmiljön som ger möjligheter till kulturarrange-
mang och pedagogisk verksamhet i samband med naturum Oset,   

- förslag på läge/lägen för 15-20 mindre ”övernattningsstudios”, som en-
skilda enheter eller sammanbyggda, illustrerade som enkla volymer in-
placerade på en översiktsbild.   

 
Basutställningen (permanent utställning) upphandlas separat. Se vidare 7.3.  

 
6.2 Övernattningsstudios 
I tävlingsområdet ska 15-20 ”övernattningsstudios” anläggas som enskilda 
enheter eller sammanbyggda, med en total kapacitet på 45-60 bäddar. Mål-
grupper är konferensgäster och familjer på besök. Dessa dimensioneras så de 
kan inrymma wc/dusch och sovplatser för 2-4 personer och kan alltså finnas i 
olika storlekar. Reception och frukostservering ska finnas i Naturens hus.  
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Gästerna ska uppleva att ett unikt boende i naturen i en byggnad präglad av 
kreativitet och miljöanpassade lösningar.  

 

6.3 Placering av naturum Oset 
Val av plats för ny naturumsbyggnad ska: 

- bidra till ett naturligt flöde mellan naturum och Naturens hus samt  
vidare ut i området,   

- skapa sammanhang och harmoni mellan byggnader och omgivande 
landskap, 

- medföra att landskapets biologiska, sociala eller estetiska kvaliteter  
bibehålls eller ökar, 

- beakta att kontakten med vatten är viktig, 
- ta hänsyn till att naturum ska uppföras som ”nollenergihus”. 

 

7. Program för byggnaden och utemiljön 
 
7.1 Byggnadens utformning 
Byggnaden ska inbjuda till upprepade besök samt präglas av social,  
ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom (utan inbördes ordning): 
  

- sin utformning och placering samt en attraktiv arkitektur, 
- att förstärka områdets värde och identitet,  
- stor flexibilitet och effektivt utnyttjande av lokalernas användning,  
- hög funktionalitet för verksamheterna i naturum, 
- att ingå i ett sammanhang med Naturens hus och ”övernattningsstu-

dios”, 
- låga drift- och underhållskostnader (LCC ska tillämpas), 
- ekologiskt byggande med mål att klara kraven för passivhus enligt de 

internationella kriterierna (PHI). Därtill ska kraven för nollenergihus 
uppfyllas enligt vid tidpunkten aktuell version av FEBY. 

 
Riktlinjer och rekommendationer från Boverket och Myndigheten för delak-
tighet ska följas.  
 
Det är viktigt att de olika funktionerna kan samutnyttja rummen för en så  
effektiv användning av ytorna som möjligt. Flexibilitet genom t ex skjutväg-
gar kan underlätta samnyttjande. Okonventionella lösningar välkomnas. 
 

7.2 Lokaler och verksamheter 
Det är viktigt att lokalerna utformas så att en besökare kan röra sig genom 
byggnaden på ett enkelt och logiskt sätt. Till naturum kommer ofta besökare i 
buss, vilket innebär att cirka 60 personer kan anlända till lokalerna på samma 
gång. Det är viktigt att lokalerna utformas så att en större grupp på ett smidigt 
sätt kan tas emot och guidas genom basutställningen. Lokalerna ska också 
upplevas välkomnande och adekvata för mindre grupper och ströbesökare. 
 
Byggnadens tak kan ha flera funktioner, till exempel utsiktsplats, energipro-
duktion och ”grönt tak” (dagvattenrening/-fördröjning, temperatur-utjämning, 
biologisk mångfald). 
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Entré/kapprum, butik och reception 
Besökare ska mötas av personal som kan orientera dem i naturum. 
Större sällskap ska kunna samlas i entrén för en första orientering. Delar av 
utställningen kan även placeras där. Kapprum och toaletter för besökarna ska 
finnas i anslutning. 
 
Utställningsytor 
Det är önskvärt att det sker en interaktion mellan utställningarna inomhus och 
den verklighet utanför som de beskriver. Utblickar ska kunna förstärka inne-
hållet i utställningarna. 
 
Basutställningen ska främst handla om naturen i Oset-Rynningeviken. 
Viktiga delar är dels den historiska utvecklingen med sjösänkning och land-
skapsomvandling som beskrivs i avsnitt 3.2. Dels att inspirera besökaren att 
på olika sätt själv bidra till den biologiska mångfalden i sin omgivning.   
 
Utställningen upphandlas separat. För att utformningen av utställningslokalen 
respektive basutställningen ska interagera, ska vinnaren i ett tidigt skede  
samverka med såväl uppdragsgivaren som den som har uppdraget att utforma 
utställningen. Det ska finnas en speciellt utformad barnhörna för barn mellan 
5 och 10 år med anpassade aktiviteter och utställningar. Dessutom ska det  
finnas en läshörna/referensbibliotek med en mindre sittgrupp där man kan ta 
del av ett urval tidskrifter och böcker. Båda dessa funktioner kan inrymmas i 
utställningslokalen.  
 
Utställningsytor kan mycket väl ha andra funktioner, t ex gruppmöten. 
 
Samlingssalar  
Två samlingssalar som ska vara möjliga att koppla ihop till en större sal. 
 
Samlingssal 1, ska användas för konferenser, workshops, utställningar, 
kvällsföreläsningar, filmvisning och andra aktiviteter med koppling till  
verksamheter inom profilområdena. 
 
Samlingssal 1 ska dimensioneras för 35 personer sittande vid bord eller 60 
personer i biosittning och innehålla modern audiovisuell utrustning och  
fullständiga mörkläggningsmöjligheter. Från samlingssalen skall man kunna 
få utblickar i närområdet då den inte är mörklagd. 
 
I anslutning till samlingssalen ska finnas förvaringsutrymme för bord och  
stolar för 60 personer. 
 
Samlingssal 2 ska användas av naturskolan dagtid och KomTek kvällstid.  
Naturskolans verksamhet med klassbesök och pedagogfortbildningar bedrivs 
dagtid ute i närmiljön, oavsett väder. Gruppstorlekarna ligger på ca 30 perso-
ner per tillfälle. KomTeks verksamhet bedrivs främst kvällstid i mindre  
grupper om ca 10 barn och 2 pedagoger. Salen ska även kunna användas till 
föreningsmöten och andra sammankomster.  

Samlingssalen ska inredas med skåp och andra förvaringsutrymmen samt 
plats för laborativa övningar. Även från denna samlingssal skall man kunna få 
utblickar i närområdet. 
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Samlingssal 2 ska enkelt kunna delas av i två mindre salar vilka även bör 
kunna ljudavskiljas. Den ena delen ska kunna möbleras permanent för natur-
skolans verksamhet. Den andra delen ska kunna samnyttjas med bl. a.  
KomTek. I denna del ska finnas möjlighet att skapa en fri golvyta för samling 
i ring på golvet. 
 
Groventré och intilliggande utrymmen 
Verksamheterna behöver ha en separat groventré eftersom naturskolans barn-
grupper ofta rör sig mellan ute och inne, många gånger med leriga stövlar och 
blöta kläder. Förutom att man ibland vill jobba med experiment och under-
sökningar av vatten, arbetar naturskolan också ofta med stora saker som blir 
smutsiga och behöver rengöras. De har ofta stora mängder av friluftssaker 
m.m. som måste kunna rengöras. För detta är det önskvärt med ett separat 
våtutrymme/grovdisk. 

Groventrén ska fungera som entré för all personal samt besökare till natur- 
skolan och KomTek, Den ska även fungera som varuintag. 
 

 I anslutning till groventrén ska det därför finnas: 
- våtutrymme/grovdisk med torkskåp och tvättmaskin för naturskolan,  
- utrymme för varuleveranser. 

 

Kontorsutrymmen 
Naturum ska bli en mötesplats för olika aktörer och det ska finnas möjlighet 
till arbetsplatser och möten för dessa. Förutom naturumspersonal och natur-
skolepersonal, handlar det om idéella natur- och miljöorganisationer. Det ska 
finnas kontorslokaler som rymmer 10 arbetsplatser, fördelade på minst två 
rum. Det är viktigt med en flexibel lösning eftersom verksamheten med all  
säkerhet kommer att utvecklas och nya krav på funktioner ställas.  
 
I ytan för kontorsutrymmen ska även ingå: 

- ett mindre mötesrum 8 – 10 personer,  
- personaltoalett,  
- två omklädningsrum med dusch avsedda för en person,  
- personalrum med pentry,  
- ateljérum/kopieringsrum/underhållsverkstad. 

 
Kallförråd 
Ett kallförråd i separat byggnad på cirka 30 kvadratmeter avsett för natursko-
lan placeras i anslutning till groventrén. 
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7.3 Utemiljöns utformning 
Utemiljön ska utformas med syftena att förstärka: 
- biologiska värden, 
- estetiska och upplevelsemässiga kvaliteter, 
- sociala kvaliteter och känsla av trygghet och harmoni. 
 
Utemiljön ska binda samman byggnader och funktioner i området på ett sätt 
som skapar sammanhang och orienterbarhet, samt skapa logiska kopplingar 
till områden utanför tävlingsområdena. 
 
Utformningen ska även bidra till att underlätta naturskolans verksamhet. Dels 
att förstärka pedagogiska miljöer, t ex genom platser för pedagogiska aktivite-
ter. Dels att öka säkerheten för barn, främst avseende trafiken i området.    
 
Utemiljöns utformning ska även förbättra förutsättningarna för kultur- 
aktiviteter, till exempel musik, och andra arrangemang. 
 

7.4 Samband/Logistik 
Kontorsutrymmen (förråd, ateljé, kontorslokaler, omklädning, personalrum), 
samlingssal 2 (naturskola KomTek) och butik/reception ska kunna stängas av 
från övriga utrymmen. 
 
Kontorsutrymmen (förråd, ateljé, kontorslokaler, omklädning, personalrum) 
och samlingssal 2 ska ha möjlighet till separat entré/groventré. 
 
För effektiv användning av personalresurserna ska personal både kunna  
bemanna reception, butik och ta emot besökare för guidning av utställningar. 
Det är en fördel om personalutrymmen finns i närheten av butik/reception och 
samlingssal 2. 
 
Ett naturligt flöde mellan groventrén och samlingssal 2 samt mellan huvud- 
entrén och samlingssal 1 ska eftersträvas.  
 
Våtutrymme/grovdisk samt utrymme för varuleveranser bör finnas i  
groventrén. 
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7.5 Lokalprogram 
 
Lokaltyp Yta, m2 (LOA) 

ungefärliga mått 

Utställningslokal (basutställning, tillfälliga utställ-
ningar, läshörna/ bibliotek, barnhörna) 

210  

Samlingssal 1, inklusive förråd och AV-utrymme 100  

Samlingssal 2 (naturskola/KomTek) 80 

Entré/kapprum/butik/ information/ reception 60  

Besökstoalett: 2 HWC (1 tillgänglig utifrån), 3 WC 20 

Kontor/ personalutrymmen (personalrum, mötesrum, 
personaltoalett, omklädning/dusch, ateljé) 

120 

Groventré och intilliggande utrymmen  
(varuleveranser, våtutrymme/grovdisk) 

20 

Varmförråd och städcentral 40 

Tekniska utrymmen 30 

Kallförråd (i separat byggnad) 30 

Totalt 720 

 
8. Tidplan 
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9. Budget 
Den totala projektkostnaden för naturum får inte överstiga 31 000 000 kronor.  
I denna inräknas samtliga investeringskostnader som kan hänföras till  
byggnaden.  
 

10. Tävlingstekniska bestämmelser  
 

10.1 Tävlingsarrangör 
Örebro kommun 
Box 30 000 
701 35 Örebro 
www.orebro.se 
 

10.2 Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg och genomförs i enlighet 
med Lagen om Offentlig Upphandling. 
 

10.3 Tävlingsspråk 
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska.  
 

10.4 Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team,  
utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande: 

- AIX Arkitekter AB  
i samarbete med Lovely Landskap AB, Arkitekt Hans Eek AB och 
VVS Byrån aB, 

- Arkitektstudio Widjedal Racki AB 
i samararbete med Funkia AB, Ekologiska byggvaruhuset/ 
Hedenstedts, StormTac och Calluna, 

- Kent Pedersen arkitektfirma ApS 
i samarbete med Sydväst arkitektur och landskap samt Passivhus 
Designer Anders V. Sonnichsen, Sonnichsen Arkitektur,  

- White Arkitekter AB, 
- Wingårdh arkitektkontor AB. 

 

10.5 Jury 
Juryn består av följande representanter:  

- Clas-Göran Classon, senior advisor, Örebro Kommun, ordförande  
- Peder Hallkvist, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Stadsbyggnad, 

Örebro kommun 
- Tom Axelryd, arkitekt SAR/MSA, Örebroporten Fastigheter AB 
- Mats Rosenberg, kommunbiolog, Stadsbyggnad, Örebro kommun 
- Per Wedholm, kommunekolog, Stadsbyggnad, Örebro kommun 
- Martin Willén, bitr. förvaltningschef, Stadsbyggnad, Örebro kommun 
- Anna Ekblom, chef Naturskolan/Komtek 
- Tomas Bergkvist, projektledare, Kommunledningskontoret, Örebro 

kommun 
- Evelina Selander, Naturvårdsverket 
- Susanne Ramel, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
- Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges  

Arkitekter 
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Juryn sekreterare är Tove Dumon Wallsten arkitekt SAR/MSA, utsedd av 
Sveriges Arkitekter.  
 
Juryn kan komma att tillkalla fler sakkunniga som rådgivare för t ex ekono-
miska kalkyler, tillgänglighet, miljö- och energiprofil, etc. 

 
10.6 Tävlingsfunktionär 
Tävlingsfunktionär är: 
Lars Jansson 
Upphandlingsenheten 
Örebro kommun 
Box 30 100 
701 35 Örebro 
Besöksadress: Drottninggatan 9, Örebro 
E-post: lars.jansson@orebro.se 
 
OBS! Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställning av programhand-
lingar, frågor etc., ska alltid riktas till tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta 
direktkontakt med juryledamot för frågor angående tävlingen. 
 

10.7 Programhandlingar  
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 

1. Ortofoto över tävlingsområdet 
2. Situationsplan över tävlingsområdet 1:1000 (A3) 
3. Situationsplan 1:4000 (A3) 
4. Digital grundkarta DWG-modell 
5. Skötselplan för naturreservatet Oset och Rynningeviken 
6. Geoteknisk undersökning 
7. Karta VA, el, Stadsnät  

 

10.8 Startmöte  
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte för genomgång av  
tävlingsförutsättningar och visning av tävlingsområdet. Startmötet äger rum 
den 16 december kl. 11:00 – 15:30, plats Naturens hus, Oljevägen 15, Örebro. 
Se särskild inbjudan. 
 

10.9 Tävlingsfrågor och kostnadskalkyl 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhand-
lingarna ska göras skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktion-
ären. Tävlingsfrågor ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast           
2015-01-30. Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast därefter att 
skickas till samtliga tävlande. 
 
Tävlingsdeltagare kan endast åberopa de förtydliganden och kompletteringar 
som erhållits skriftligen från tävlingsfunktionären. 
 

10.10 Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
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Tävlingsförslaget skall presenteras i liggande A1-format, och får omfatta 
högst 5 planscher, monterade på styvt underlag. Förslagen lämnas även in  
digitalt som en flersidig pdf, maxstorlek 20 MB på USB-minne. Förslaget ska 
även presenteras med en modell i skala 1:200 som omfattar byggnaden samt 
omgivande närmiljö i motsvarande planutsnitt som situationsplanen redovi-
sar. Modellen skall, för att tillåta en likvärdig bedömning förslagen emellan, 
vara en enkel vit volymmodell avsedd för volymstudier (ej detaljer, material 
etc). Eventuell förekomst av vatten skall tydligt visas.  
 
OBS! Allt inlämnat material ska vara raderat från spårbar information för att 
garantera anonymiteten. 
 
Eventuella handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och 
utställning.  
 
Tävlingsförslag ska redovisa följande 

- Situationsplan, planutsnitt 1:200, som redovisar närmiljön till naturum   
- Planer över byggnaden, skala 1:200 
- Representativa fasader och sektioner av byggnaden i skala 1:200  
- Två exteriörperspektiv 
- Ett interiörperspektiv 
- Översiktsbild som redovisar utformning av utomhusmiljön i primärt 

tävlingsområde samt placering av övernattningsstudios inom sekun-
därt tävlingsområde, skala 1:500  

- Beskrivning av förslaget, inklusive bärande idé och syfte med de  
lösningar som presenteras 

- Volymodell i skala 1:200, som omfattar byggnaden samt omgivande 
närmiljö i motsvarande planutsnitt som situationsplanen redovisar. 

 
För att underlätta bedömningen ska förslagen kompletteras med: 
LOA, BTA, Atemp, utvändig takarea, utvändig väggarea, rumshöjder samt 
fönsterareor fördelade på de fyra väderstrecken. 
 
Bilaga 5 illustrerar de båda tävlingsområdena. 
 

10.11 Inlämning 
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast 
2015-03-13, adresserat till tävlingsfunktionären. Tävlande ska på anmodan 
kunna styrka inlämningsdag. Tävlingsförslag kan även, senast samma dag 
kl. 17:00, lämnas direkt till tävlingsfunktionären, besöksadress som ovan. 
 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med 
"Namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om 
namn på förslagsställaren och eventuella medarbetare. 
 

10.12 Tävlingsarvode 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta  
program erhåller ett arvode om 150 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas av 
Sveriges Arkitekter mot faktura sedan juryn godkänt inkomna förslag. 
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10.13 Bedömning 
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (utan inbördes 
ordning eller viktning):  
 
Arkitektonisk kvalitet och gestaltning av förslaget och vad gäller placering  
i landskapet och utformning av detta: 

- Viljan att uttrycka ett budskap och ett nytänkande i förhållande till 
platsens historia och den hållbarhet som efterfrågas i programmet. 

- Byggnadens och utemiljöns övriga arkitektoniska/estetiska kvaliteter 
och attraktionskraft. 

 
Teknisk och konstruktiv lösning: 

- Speciell hänsyn till energieffektivisering, miljöanpassning, inomhus-
komfort och resurshushållning. 

 
Funktionalitet: 

- Möjligheten för naturums olika verksamheter att fungera för alla  
människor och under alla årstider 

- Yteffektivitet och möjligheten till flexibla lösningar 
 

Genomförbarhet och utvecklingsbarhet 
- Bedömning av förslagens investerings- och driftskostnader med speci-

ell hänsyn till en hög miljöprofil. 
- Att förslaget är möjligt att projektera och bygga inom tidplan och bud-

get som anges i programmet. 
 

Bedömningen beräknas vara avslutad i april 2015.  
 

10.14 Utställning/publicering 
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut genom arrangörens försorg. Tid och 
plats meddelas senare. 
 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre 
veckor efter det att tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. 
 
Sveriges Arkitekter och Örebro kommun äger rätt att publicera samtliga täv-
lingsförslag på sina hemsidor samt i tidskrifterna Arkitekten och Arkitektur.  
 

10.15 Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. 
 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina 
förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal med förslagsställaren. 
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10.16 Uppdrag efter tävlingen 
Arrangören kommer att förhandla med förslagsställaren till det förslag juryn 
rekommenderat om uppdraget att färdigprojektera byggnaden och omgivande 
landskapsarkitektur/utemiljö.  
 
Vinnaren kan utöver huvuduppgiften att utforma naturum, även få tilläggs-
uppdrag att:  

- ge förslag på gestaltning av området längs Svartån, mellan Skebäcks-
bron och Oset (karta finns i bilaga), 

- utveckla konceptet ”övernattningsstudios” i det sekundära tävlings-
området tillsammans med beställaren.    
 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med 
Sveriges Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till avsett uppdrag för vinnaren 
tillkommer det denne en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 
 

10.17 Tävlingsprogrammets godkännande  
Detta program är upprättat i enlighet med ”regler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 1998. Reg-
lerna gäller om inte programmet anger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för  
tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet  
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örebro, december 2014 
 
 
 
 
Arkitekt SAR/MSA …………………………………………… 
Tove Dumon Wallsten 
För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Naturum i Sverige, nationella riktlinjer (Naturvårdsverket, nr 
5376/2004)  http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikat-
ioner/ISBN/5300/91-620-5376-0/ 
 
Bilaga 2. Nyfiken på naturen, Naturvårdsverkets varumärkeshandbok 
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikat-
ioner/ISBN/8500/978-91-620-8572-8/ 
 
Bilaga 3. Karta över området längs Svartån, mellan Skebäcksbron och Oset. 
 
Bilaga 4. PM Passivhus – nollenergihus 
 
Bilaga 5. Illustration av tävlingsområdena 
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