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Se det omarbetade förslaget R
Nya mått för huvudbyggnad och hörsal R

Utställning av detaljplan R

NATURUM MARELD

Naturum sett från Filjestadsvägen.

Husens höjd, sett från Nordkoster.
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1. TULLHUsET

2. LARsEbo

3. FöRvALTNiNgsbyggNAD

4. HöRsAL

5. HUvUDbyggNAD

6. LiNFäRjEbRyggAN

7. HANséNs

NATURUM i HöjD MED bEFiNTLig bEbyggELsE
När naturum sänks med nästan två meter i det nya förslaget smälter 
byggnaden in i den befintliga bebyggelsen på ett bättre sätt än tidigare och 
lämnar mer sikt mot sundet fri.

Anders Bergquist

Projektledare för naturum

Nyhetsbrevet KH3 ges ut av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands Län och Naturvårdsverket. 
KH3 skickas till alla som har en bostadsadress 
på Koster.

Produktion: Welcom Kommunikationsbyrå,  
Göteborg. Bilder: White arkitekter. Tryck: Gräns-
tryck, Strömstad.

NATURUM säNKs MED Två METER i  
oMARbETAT FöRsLAg 
I december förra året utsågs en vinnare till naturum på Koster – Mareld. För-
slaget väckte starka reaktioner, både positiva och negativa. Byggnaderna 
upplevdes av många som höga, framförallt i jämförelse med andra bygg-
nader i Kostersundet. Synpunkterna har framförts till projektansvariga vid 
samråd och diskussioner med närboende, kommunen och andra på Koster. 

Vi har försökt att så långt som möjligt tillmötesgå de synpunkter som 
kommit in. Genom det nya förslaget som utarbetats av White Arkitekter har 
de allvarligaste invändningarna mot byggnaderna tillgodosetts. I den här 
foldern kan du se resultatet. 

KoRTAD ocH säNKT HUvUDbyggNAD

Huvudbyggnaden ligger strax öster om linfärjebryggan som nu läm-
nas orörd i sitt nuvarande läge. Byggnaden blir ca 56 meter lång, 12 
meter bred och ca 5 meter hög. 

R	Det innebär att vi har tagit bort andra våningen och därmed sänkt 
byggnaden med nästan 2 meter totalt. Bredden har minskats med ca 
1 meter för att få bra proportioner mellan höjd och bredd. 

R	Byggnaden kommer att placeras på stålpålar 150 centimeter över  
normalvattenståndet vilket innebär att byggnadens totala höjd nu  
ligger på ca 7,15 meter över normalvattenstånd. 

R	Entrén ligger mot land och längst ut placeras ett café.

HöRsAL ocH FöRvALTNiNgsbyggNAD 

Väster om linfärjebryggan ligger en hörsal som nu blivit lite längre för att 
få tillräckliga utrymmen för utställningsverksamheten. Den är nu 20 meter 
lång och lika hög och bred som huvudbyggnaden. På land ligger en för-
valtningsbyggnad som är 20 meter lång, 6,5 meter bred och 4 meter hög. 
Här finns utrymmen för nationalparksförvaltningen och skolor kan använda 
lokalen för naturlabb och annat.

Det finns ingen majoritet för att flytta byggnaden från nuvarande läge vid 
linfärjebryggan, vare sig inom kommunen eller Kosternämnden. Naturum 
ligger därför kvar vid det ursprungliga läget. 

UTsTäLLNiNg Av DETALjpLAN 
De synpunkter som inkommit sedan naturumsförslaget först presenterades 
(2006-12-18) har sammantaget inneburit att byggnaderna i mycket hög grad 
har anpassats till den omgivande bebyggelsemiljön och berättigade krav 
från närboende. Samtidigt har naturums arkitektoniska och funktionella 
egenskaper kunnat bibehållas. Bearbetningen har också inneburit andra 
förbättringar, till exempel den rumsliga dimension som skapats i anslutning 
till naturumsentrén.

Detaljplanen kommer att ställas ut lördagen den 17 november och tre 
veckor framåt i affären på Sydkoster och i Strömstads kommunhus och 
bibliotek. Den 17 november kommer undertecknad att finnas på plats i 
Fiskargården tillsammans med representanter från kommunen och Koster-
nämnden för att svara på frågor kring förslaget. Den 24 november kommer 
kommunen och White Arkitekter att vara representerade i Fiskargården 
klockan 13.00-15.00, varmt välkomna dit!



HöRsAL i gLAs ocH Ny ENTRé FRåN ToRgET
De tre husen – huvudbyggnaden, hörsalen och förvaltningsbyggna-
den – är grupperade på ett strikt sätt för att framhäva brokigheten 
bland den befintliga bebyggelsen. 

R	Två hus är nu i glas och ett i trä.

R	Linfärjebryggan lämnas i det närmaste orörd. Vid en diskret bredd-
ning av linfärjebryggan kan turbåtar lägga till. Det ger inga extra 
bryggor vilket medger ett lugnare intryck.

R	Naturum har nu fått två entréer. Huvudentrén ligger närmare land, 
caféet som ligger i bästa läge så långt ute i sundet som möjligt får en 
egen entré från linfärjebryggan. 

Ovan: Naturum sett från berget på Nordkoster. 
Nedan till vänster: Naturum sett från entrétorget, Sydkoster. 
Nedan till höger: Naturum sett från inloppet.


