
M O S A I K

M O S A I K Historia i nutid
Oset och Rynningevikens landområde blottades som 
nyvunnet land vid sänkningen av Hjälmaren på 1880-ta-
let. Landområdet, som var vattensjukt och värdelöst, 
fylldes av traktens soptippar, skjutfält och industriom-
råden. På sent 1900-tal föddes idén om att avlägsna 
spåren av förstörelsen och i stället utveckla områdets 
naturvärden och återskapa Örebros kontakt med Hjäl-
maren. Vår ambition och tro är att naturum Oset på ett 
omedelbart sätt ska förmedla historien om hur Oset och 
Rynningeviken återbördades till naturen och blev älskat 
som plats. 

Människan och naturen
Naturum för traditionen om landskapsförädlingen i Oset 
och Rynningevikens vidare både idémässigt och prak-
tiskt till kommande generationer. Här tecknas bilden av 
naturens återtagande av det som vi människor för en tid 
lånat. Natur och arkitektur smälter här ihop till en enhet 
som visar hur vi människor och den natur vi lever i kan 
samverka på lika villkor. 

Tre byggnadselement
Naturum kännetecknas av tre byggnadselement. Vatten, 
grönskande biologisk mångfald och en solcellsanläggn-
ing för produktion av el. 
Naturum är omgivet av Vattenparkens rika mosaik av 
vattenbiotoper. Ur vattnet reser sig naturum som en 
grönskande kulle präglad av sin rika biologiska mång-
fald. Kullen omgärdas av en serie asymmetriska tak som 
härbärgerar delar av naturum och som är formade för 
att erbjuda solcellsanläggningen en optimal vinkel mot 
solen. De tre primära byggnadselementen - vattnet, den 
biologiska mångfalden och den stora solcellsanläggnin-
gen tecknar tillsammans bilden av både naturum och av 
en hållbar framtid.

En utvecklad vattenpark
Örebroarna längtar efter vatten, särskilt Hjälmaren. Idag 
är platsen för naturum en egen värld, helt omsluten av 
tätvuxen strandskog. Vi föreslår att den befintliga vat-
tenparken utvecklas än mer så att hela den öppna glän-
tan där Naturens hus och naturum Oset ligger präglas 
av vattnets närvaro. En stor variation av vattenbiotoper 
berikar platsen biologiskt och visuellt så att de än mer 
bidrar till den pedagogiska verksamheten. Vatten plac-
eras i flera nivåer. Det skapar naturliga rörelser med 
porlande vatten från dammarna och byggnaderna som 
succesivt renas och leds ner till Svartån. Den gamla kajen 
utvecklas till en plats för vatten, plask, dusch och lek – i 
väntan på att vattnet blivit så rent i Svartån att man kan 
bada här. 

Gränslös biologisk mångfald
Det före detta hamnkontoret utvecklas till orangeri för 
uppdrivning av en biologisk massa. Som en del av natu-
rums pedagogiska verksamhet ges barn och ungdomar 
möjlighet att delta i arbetet med odling i orangeriet och 
därefter följande utplantering på de odlingsterrasser 
som placeras på och kring naturum för att sedan delta i 
utplantering av växter i de båda naturreservaten. Ätbara 
grödor från orangeri och odlingsterrasser erbjuds på 
menyn i Naturens hus. Besökarna blir med detta arbete 
en självklar del i det ständigt pågående restaurerings- 
och utvecklingsprojektet i Oset/Rynningeviken. 

Himmelsspeglar av solceller
Naturums asymmetriska tak är klädda med solceller mot 
de soliga väderstrecken (sydost och sydväst).  De tecknar 
tillsammans en karaktäristisk silhuett. Taken är formade 
för optimal vinkel mot solen. De blanka glasytorna (sol-
celler, klarglas och fasadglas) berikas med en ombytlig 
ornamentik när himlens ljus, färger och mönster speglar 
sig i ytan.

Hur kan den sagolika kunskapen om Osets och Rynningevikens återupplivade natur 
föras vidare till kommande generationer? Jo, genom att låta naturum vara arenan 
där historien berättas men också platsen där kommande generationer tillåts att delta 
praktiskt i den fortsatta landskapsomvandlingen.

Naturum erbjuder en mosaik av lärande, lek och odling. Gläntan där naturum ligger 
präglas av den utvecklade Vattenparkens mångfald av biotoper och av ett böljande 
grönt landskap där odlingsbäddar och landskapsbiotoper ger platsen en gränslös bi-
ologisk mångfald. 

Naturum är delvis insmuget i gläntans största kulle och delvis framträdande med sina 
asymmetriskt formade tak som tränger fram genom det grönskande täcket. Kullen 
erbjuder besökarna en lättillgänglig utsiktsplats i optimal höjd där kontakten med 
omgivande landskap tillför platsens rika mosaik av landskapstyper nya dimensioner. 

Naturum växer ur naturen i Vattenparkens glänta. Dess silhuett är igenkännbar och närmiljön präglas av verksamhetens pedagogiska aktiviteter. 

Biologisk mångfaldVatten Energiproduktion
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Från svårläst till överblickbart landskap
Trots det korta avståndet till Hjälmarens öppna vatten 
är det idag omöjligt att från vattenparken förstå rela-
tionen till sjön och de vida vyerna. Vi ser naturum som 
ett visuellt nav där nya siktlinjer genom landskapet knyts 
samman i naurum och på utsiktsplatsen på dess gröna 
tak. Dessa siktlinjer har två syften. Dels att koppla vik-
tiga och visuellt attraktiva målpunkter i landskapet till 
utställningsverksamheten i och på naturum utan att 
landskapets storslagna skönhet avslöjas, dels att göra 
platsen för naturum identifierbar genom att synliggöra 
naturums karaktäristiska silhuett från de vandringsleder 
och målpunkter som skär siktlinjerna.

Vägen till naturen – via naturum
Idag angörs naturens hus och vattenparken från flera 
olika håll, vilket ger ett splittrat och rörigt intryck av 
platsen. Gående och cyklister har en vacker väg längs 
Svartån, men efter Osetbron möter man materialförrå-
dets baksida och parkering. Bilister och bussresenärer 
kommer från parkeringen direkt till naturens hus, utan 
att förstå kopplingen till Svartån eller Hjälmaren. I vårt 
förslag får alla besökare samma välkomnande i en ge-
mensam entré- och informationsplats, oavsett om 
man ska till naturum, Naturens hus, vattenparken eller 
fortsätta vidare genom naturreservaten. Platsen sig-
naleras av en tydlig markör och information om Oset/
Rynningeviken och här pekas vägen ut till naturum, ka-
jen med all sin vattenaktivitet och till målpunkter och 
vandringsleder i området.
Den befintliga parkeringen omorganiseras med tydliga 
in- och utfarter och en separat busshållplats närmast 
entréplatsen. Oljevägen smalnas av till en gångväg, sista 
sträckan, genom att en vattenspegel grävs fram längs vä-
gen. Söktrafik och trafikljud som stör naturupplevelsen 
minskar och säkerheten för fotgängare ökar. Den befint-
liga stigen från parkeringen till naturens hus planteras 
igen.

Koppling mellan Naturums olika byggnader
Från informationsplatsen leder en gångväg fram till det 
bryggdäck som förbinder den nya byggnaden med be-
fintliga Naturens hus och vidare ut mot upplevelserna 
i naturen. Den stora dammen och bryggdäcket mellan 
naturum och Naturens hus utgör entréplats för de båda 
byggnaderna. Bryggdäcket, som bidrar till ett naturligt 
flöde mellan byggnaderna, erbjuder en solig samling-
splats i sydvästläge, skapad för vistelse, trivsel och aktiv-
itet. 

Rynningeviken

Venastugan

Oset

Vatten-
parken

Svartån

Åmynningen

P i

naturum Turbåt till 
badplatser

Mot Oset 
naturreservat

Mot Örebro

Mot Rynningeviken 
naturresrevat

Naturum och det omgivande landskapet binds visuellt samman genom nya siktlinjer genom busk- och skogsvegetationen i området. 

Vy från naturums tak mot Rynningeviken. Utblick från naturum mot den utvecklade Vattenparken och vidare ut mot Svartåns mynning. Vy mot naturum från Rynningevikens siktlinje. 
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Berikande närmiljö
I naturum, som utförs som en enplansbyggnad, har 
samtliga rumsfunktioner nära till omgivningens pedago-
giska landskap. Enskilda personer liksom stora grupper 
kan enkelt röra sig mellan naturums olika funktioner och 
de pedagogiska och trivsamma platserna på och kring 
naturum. 
Gläntan där naturum ligger utvecklas till en plats präglad 
av upplevelser och pedagogisk verksamhet. Strategiskt 
placerade upplevelsehubbar, med information, kopplas 
till gläntans naturtyper och blir på så vis en självklar del 
i naturums verksamhet. Besökarna hittar lätt soliga plat-
ser för enskilt mys eller för att samlas i grupp i det böl-
jande landskapets gradänger. Landskapsformationer och 
vegetation utformas så att lä erbjuds då vinden ligger på. 
Rikedomen bland gläntans naturtyper är överväldigan-
de och kan variera över tid. Naturskogsartade lövskogar 
med äldre lövträn och buskvegetation kantar gläntan. 
Täta bladvassområden med svärdsliljor, kaveldun och 
högstarr ger mjuka övergångar mellan vatten och land. 
Fuktiga strandängar och översilningsytor bidrar till att 
filtrera vattnet på sin väg ner mot lågpunkten i ån. 
Flytande växtöar förhåller sig flexibelt till skiftande vat-
tennivåer och bidrar till filtreringen av vattnet. Mossväg-
gar drivs fram på fuktiga och skuggiga väggar och klippta 
gräsytor lockar till vistelse och lek. Torra strandängar och 
välhärdade artrika betesmarker erbjuder plats för en 
rik insektsfauna och plats för många fågelarter. Fiskrika 
småvatten och grunda dammar ger idealiska förhålland-
en för groddjur och solexponerade stränder blandas 
med igenväxta delar med högörter, starr och bladvass. 
Mosaiken känner inga gränser här i gläntan och det är 
vår förhoppning att naturums besökare kommer att bli 
en aktiv del i dess utveckling. 

Övernattningsstudios
Upplyfta bland trädstammarna på ett knippe av styltor 
står övernattningsstudios som mönstret av nervtrådarna 
i ett löv. Höjden skapar avskildhet från intilliggande van-
dringsstråk. Varje studio har en uteplats i soligt väder-
streck och tillsammans delar de en större social yta i 
bladnervernas kopplingspunkt. Byggnaderna utformas 
helt i trä och kröns med samma takgeometri som natu-
rums karaktäristiska takformer.

Utifrån och in
Naturum, som delvis ligger insmuget i en grön kulle, öp-
pnar upp sig mot omgivningen i sina skärmtaksförsedda 
entréer samt i den stora rumsvolymen där utställnings-
rum och samlingssalar samsas.
Från det stora bryggdäcket som ligger mellan Naturens 
hus och naturum möter besökarna huvudentrén i en 
plats som både signaleras och skyddas av sitt glas-
skärmtak. Naturum breder ut sig i ett plan för att kunna 
erbjuda besökarna maximal tillgänglighet utan barriärer 
mellan funktioner och maximal närhet till den närlig-
gande naturen i alla väderstreck. Innanför huvudentrén 
ligger en lång temperatursluss där utställningens berät-
telse börjar. Intim takhöjd i temperaturslussen samt 
i naturums biutrymmen stödjer det crescendo som 
uppstår vid inträdet i den stora utställnings- och hör-
salsvolymen. Receptionen är ett nav i utställningsrum-
met med överblick över entré, publika delar samt närhet 
till backoffice, mötesfunktioner och övrig service. 
Groventrén som öppnar sig mot Vattenparkens norra del 
är också en temperatursluss. Grupper samlas lätt under 
skärmtaket och groventrén är direkt kopplad till den 
samlingssal som är anpassad för naturskolan och Komtek 
samt till förråd och kontor. 
Utställningsrummet öppnas under varma årstider upp 
mot den sydost- och sydvästvända altanen så att den 
pedagogiska utomhusverksamheten ges plats i direkt 
anslutning till naturum. 
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I navets mittpunkt
Utställningsrummet och samlingssalarna i naturum öp-
pnar upp sig mot landskapets nya siktlinjer. På så vis vävs 
utställningens scenografi samman med naturens egen 
storslagenhet. 
Naturums tak nås via tillgängliga ramper (lutning i 1:20) 
samt via trappor från flera väderstreck. På utsiktsplat-
sen visar flera siktlinjer intresseväckande bilder av Oset/
Rynningevikens avlägsna landskap och i det nära pers-
pektivet visar odlingsterrasserna på naturums tak och 
kring vattenparkens dammar upp länets flora i ett fyrver-
keri av färg, form och textur. 

Passivhus
Den låga energianvändningen som definierar ett pas-
sivhus (och som gör nollenergihus möjligt) uppnås inte 
genom en enskild detalj, utan genom ett samspel av 
lösningar. En del av byggnaden täcks med jord, de fria 
hörnen är få och utåtvända, och de flesta fönster är fasta 
med överisolerade karmar. Därför blir konstruktionen i 
det närmaste köldbryggefri. Tre av fem punkter som gör 
en byggnad till passivhus nås därmed:
- Välisolerat
- Minimerade köldbryggor
- Lufttätt

Med genomtänkt utformade fönster, och ett balanserat 
ventilationssystem, nås de övriga två:
- Låga u-värden på fönster
- Värmeåtervinning

Förutom gängse lösningar med generellt låga u-värden i 
golv, väggar och tak, föreslår vi ytterligare ett antal åt-
gärder för att pressa ner energibehovet: 
- Dubbla luftslussar vid entréerna
- Fönsternischer med isolerande ”värmekuddar”      
 mellan dubbla skikt
- Ingen vvc, istället punktvärmare vid tappstället
- Klimatiserad in-luft genom luftkulvert i mark
- Självdrag under varma delen av året

Med dessa åtgärder tillsammans bedömer vi att bygg-
naden har en effekt för uppvärmningen på 10 W/m2, en 
energianvändning på 15 kWh/m2 och samtidigt fullgott 
dagsljus och fina utblickar. 

Energisystem
- Uppvärmning: Byggnaden värms med ett vätskebu  
 ret system, oberoende av ventilationssystemet.
- Värmeproduktion: Huvudsaklig värmekälla är bio  
 gas leds i ledning från reningsverket Skebäck.
- Kondenserande gaspanna: Dessa pannor är ex  
 tremt effektiva. Avgaserna är svala och kräver inte   
 skorsten.
- Intagskulvert: Luft via intagskulvert värmer luften   
 vintertid och kyler sommartid. 
- Mekanisk ventilation: Behovsstyrt mekaniskt venti  
 lationssystem med roterande värmeväxlare.    
 Ventilationsflödet styrs av närvaro, tempera   
 tur, koldioxid och tid. 
- Självdrag: Vädringsluckor ersätter det mekaniska   
 ventilationssystemet i utställningslokal och    
 samlingssalar under vår till höst. 
- Fönster med ”värmekudde”: Dubbla fönster skapar  
 en ouppvärmd buffertzon som isolerar vintertid   
 och minimerar köldbryggor. Lösningen ger    
 bra solskydd sommartid.
- Dubbla entréslussar: Entréerna har dubbla luftslus  
 sar vilket minskar risken för värmeförluster    
 vintertid. 

Material
I Naturrum föreslås minimering av material med stor kli-
matpåverkan, som betong, stål och aluminium. Cement 
ersätts av flygaska. Cellplast och gips undviks helt, med-
an material som trä, naturfiber och stampjord (jord och 
lera) väljs i första hand.

Besökarens ytor Personalens ytor Naturskola och Komteks ytor 

FASAD MOT SYDVÄST 1:200 (A1) 
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Skärmtak

Skärmtak

Orangeriet

Lerhuset

Trähuset

SEKTION B-B 1:200 (A1) 1:400 

Ytor

LOA:   745 m2 
BTA:   807 m2
Atemp:  745 m2

Utvändig takarea
jordtäckt tak, u-0,6: 398 m2
friliggande tak, u-0,8: 152 m2 (SO) + 152 m2 (SV) + 116 m2 (NV) + 116 m2 (NO)

Utvändig väggarea
motfylld vägg, u-0,08: 10 m2 (SO) + 49 m2 (SV) + 48 m2 (NV) + 26 m2 (NO)
friliggande vägg, u-0,10: 47 m2 (SO) + 38 m2 (SV) + 0 m2 (NV) + 45 m2 (NO)

Rumshöjd lerhuset: 2,7 m
Rumshöjd trähuset: 2,7 – 10 (nockspets) m

Fönster
mot SO:  13 m2 
mot SV:  22 m2 
mot NV:  32 m2 
mot NO:  49 m2 
 

KLIMATPRINCIP SOMMAR

REGNVATTEN
TANK

LOKAL RENING 
AV GRÅVATTEN

Självdrag och vädringsluck-
or ersätter det mekaniska 
ventilationssystemet i 
utställningslokalen vår till 

Behovsstyrt mekaniskt ventilations-
system med roterande värmeväxlare.

Kulvert för luftintag, kyler luften

Tilluft

Jordmassor och jord-
väggar ger tröghet och 
svalt inomhusklimat

Takutsprång skyddar
 mot sommarsol

Överskott av        solel

Solceller 

Dubbla fönster skapar en 
ouppvärmd buffertzon

Solel

20 C20 C +4 C+4 C +12 C-20 C -20 C

Solceller 

Biogas från Skebäck/ Slam till Skebäck

Solel

Den huvudsakliga värmekällan är biogas som leds i ledning 

Dubbla fönster skapar en ouppvärmd buff-
ertzon vilken isolerar vintertid och minskar 
risken för köldbryggor.

Kondenserande gaspanna - extremt effek-
tiva och mycket små. Avgaserna är svala 
och kräver inte skorsten.

Byggnaden värms med ett vät-
skeburet system som fungerar 
oberoende av 
ventilationssystemet.

Byggnadenförses med behovsstyrt mekaniskt venti-
lationssystem med roterande växelvärmare. Venti-
lationsflödet styrs av närvaro, temperatur och tid.

Att föra in tilluft med hjälp av intagskulvert 
värmer luften vintertid och kyler sommartid

Entrén har dub-
bla slussar för att 
minska risken för 

    Tillskott el
Vintersolen når in i
byggnaden

Kulvert för luftintag, förvärmer luften

KLIMATPRINCIP VINTER

Nollenergi
Det är viktigt att verkligen minimera energianvändnin-
gen, och inte förlita sig på att täcka behovet med ytter-
ligare solenergi för att uppnå ett nollenergihus. Föresla-
gen värmeväxlare (85%) är bättre en den som använts i 
beräkningen (80%), och utan vvc kommer energianvänd-
ningen för varmvatten att bli lägre än här antaget. Täth-
eten uppskattas till bättre än 0,3 oms/h tack vare den 
enkla volymen, och de delar under jord som skyddas 
mot vindlaster.
Energianvändningen beräknas med verktyget PHPP vara 
15 kWh/m2 för uppvärmning resp. 5 kWh/m2, ener-
gislag biogas, och 9 kWh/m2 för fastighetsel. Egen el-
produktion av solceller beräknas till minst 18 kWh/m2. 
Viktad energi blir därmed: 

Eviktad = 2,5 x (9 – 18) + 1,0 x (20 – 0) + 0,8 x (0) + 0,4 x 
(0) = -2,5 kWhviktad/m2 Atemp,år

Solceller
140 m2 solceller gör byggnaden till ett nollenergihus. I 
förslaget finns plats för ytterligare 100 m2 solceller på 
det stora taket vilket även täcker verksamhetens behov 
av el. Det gör naturum till ett självförsörjande nollenergi-
hus. Som option för framtiden finns möjlighet att addera 
ytterligare ca 50 m2 solceller på glasskärmtaken vilket i 
framtiden gör naturum till ett plusenergihus. 
Genom att alla solceller inte vinklas åt samma håll 
får man visserligen inte maximal produktion av solel, 
men man uppnår en bättre spridning över dygnet och 
därmed högre direktutnyttjande. Att kunna använda en 
större andel av elen själv ger bra ekonomi, och är även 
bra ur systemperspektiv.
De solceller som föreslås är av kisel med en verknings-
grad på 15%, dels för att de är effektiva, men även för att 
den typen är lättare att materialåtervinna. Systemver-
kningsgrad 85% (inkl. växelriktare och nedsmutsning). 
Beräkningsresultatet 18 kWhsolel/m2 är jämfört med 
simuleringsprogrammet PVGIS, och avrundade nedåt.

Kortfattad teknisk beskrivning 
Lerhuset: Bjälklag av betong pålas till fast berg. Ytterväg-
gar och yttertak av prefabricerad betong. Tak och vägg 
isoleras och tätas med Foamglas. Jordfyllning kompens-
eras lastmässigt med lättfyllning. Länkplattor utjämnar 
risk för olika sättning av jordtäckt hus/slänter. Innerväg-
gar utförs av stampjord (blandning av jord och lera från 
området).

Trähuset: Golvbjälklag av foamglasblock, med överbygg-
nad av trägolv och underliggande isolering av perlit. 
Kantbalkar pålas till fast berg. Ytterväggar under mark ut-
förs av prefabricerad betong och isoleras med Foamglas. 
Ytterväggar över mark utförs i en stomme av trä. Ytter-
tak utförs med konstruktion av Kertobalkar (höjd 700 
- 1400mm) där triangulär konstruktion ger stabilitet. 
Väggar och tak isoleras med ekofiber. Tak bekläds med 
glas, monterade som fjäll (klarglas och solceller), på en 
kraftigt dimensionerad läkt (i samma triangulära mön-
ster som takets konstruktion). 

Glasskärmtaken: Skärmtaken utförs med en stomme av 
Kertobalkar (500 - 800mm). Skärmtak vilar på en pelar-
stomme av limträ. Tak bekläds med glas, monterade som 
fjäll.

Orangeriet: Allt organiskt material avlägsnas från 
Hamnkontoret och endast väggar av tegel sparas. 
Tegelvägg isoleras och tätas med Foamglas där jord fylls 
mot vägg. Tak utförs med konstruktion av Kertobalkar 
(höjd 500- 800mm) där triangulär konstruktion ger stabi-
litet. Tak bekläds med glas, monterade som fjäll.

Innerväggar av stampjord ger stora fördelar både för miljö och inomhusklimat. 
En blandning av lera, sand och grus från närområdet formsätts på plats och 
pressas lager för lager. Uttrycket illustrerar landskapets insida med dess varier-
ande jordlager och sediment.

Det stora utställningsrummet, i trähuset.


