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klappersten

"HÖGA KUSTEN"
text i corténstål med 
norrskenskinande
diodljusbelysning bakom 
glasfasaden

gångväg med 
granitbeläggning

"VÄRLDSARVET"
text i corténstål med 
norrskensliknande
diodbelysning bakom 
glasfasaden
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"djävulsåker"
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personal-
parkering

pedagogisk
energiförsörjning med 
pelletspanna och silo 
(om ej värmepump), 
solceller för 
diodbelysning samt 
trädgårdsförråd
traktorgarage,..

klappersten E4
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TORGET

dvärgbjörk

bäckravinen röjs från sly, 
terrasseras, och planteras med 
lågväxande (max 1 m) dvärgbjörk

dvärgbjörk
krypande buske

dvärgbjörk
krypande buske

fjällbjörk låg

fjällbjörk låg

RESTAU-
RANG

dvärgbjörk
krypande buske

dvärgbjörk
krypande buske

stugby (modell norrländsk 
kyrkby) med blandning av 
befintliga, återbrukade och 
nya byggnader

dvärgbjörk
krypande buske

dvärgbjörk
krypande buske

dvärgbjörk
krypande buske

dvärgbjörk

dvärgbjörk

befintlig
blandskog
bevaras

E4

fri sikt mot 
bergsbranten,
utställnings-
byggnaden och 
"strand-
vallarna"

befintlig
granskog
bevaras

befintlig
granskog
bevaras

fri sikt mot 
bergsbranten,
utställnings-
byggnaden och 
"strand-
vallarna"

befintlig skog 
bevaras

befintlig skog 
bevaras

befintlig skog 
bevaras

befintlig skog 
bevaras

gräsyta med grusinblandning 
för tillfällig parkering

fjällbjörk

MUSEUM

parkering till 
festplatsen

utbildning
administration
lager

hörsal

fri sikt mot 
bergsbranten

och de 
isliknande glas-

konstruktionerna

sittplatser
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växthus för 
restaurangens
behov

ljusspel
"norrsken"

ej uppvärmt utrymme för 
kommunikation och installationer
förvärmning av inkommande friskluft

träbänkar direkt på
sockeln av granitgabioner

purpurbräcka
på granitsockeln

träbänk på granit-
gabioner,  70 sitt-
platser under tak
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entrépassage
"Slåttdalsskrevan"

UTSTÄLLNINGS- OCH RESTAURANGBYGGNAD.

Slåttdalsskrevan. Efter att ha passerat genom dungen

av låg fjällbjörk , som visuellt skärmar av E4:an utan

att dölja glasbyggnaden och Skuleberget i fonden,

kommer man fram till den höga och smala skreva som

utgör entrén till byggnadens innergård. Lika

transparent och immateriell som byggnadens

omslutande fasad, lika tung och homogen framstår

väggarna som omger denna öppning. Den inåtlutande

yttre glasväggen har här ersatts av lodräta mörka

väggar av oxiderat cortén-stål (används även i

skyltprogrammet). Slåttdalsskrevan har här fått sin

arkitektoniska motsvarighet.

Vattenspel och isskulptur. Den ovanliga och

dramatiska upplevelsen förbyts i ett stillsamt lugn när

skrevan passerats och och det stilla porlandet från

vattenspelet i mitten av gårdsrummet framträder.

Framträder gör också Skulebergets brant med sina

skiftande färger och skuggade reliefer. Alla

ovidkommande synintryck avskärmas precis som

ljudet från biltrafiken. Entréöppningen är riktad

söderut mot björkdungen och parkeringen, så att

ljudstörningarna från vägen öster om byggnaden inte

släpps in. Detta atrium för tanken till Alhambras slutna

PLATSEN.

E4:an - en tillgång. Istället för att göra ett problem av

byggnadernas utsatta läge vid E4:an, har detta vänts

till en fördel. Tidigare har anläggningen dolts av träd

och sly för att minska störningarna från trafiken. Som

en judobrottare som utnyttjar motståndarens kraft för

sina egna kast, har här E4:an kommit att bli

anläggningens främsta tillgång, näst Skulebergets

dramatiska brant. Genom att byggnaderna och den

låga björkvegetationen utgör en effektiv audiovisuell

avskärmning för anläggningens besökare, har den

öppna kontakten med den trafikerade vägen blivit

möjlig.

Fullt synligt för trafikanter både söder- och

norrifrån, öppnar sig ”Upplevelsemuseum-Naturum

Höga Kusten” lockande med sin skimrande skrud av

glas. Även Skulebergets brant har här fått en ny chans

att exponeras i sin helhet på nära håll. Den

kontrasterande arkitekturen väcker en nyfikenhet som

resulterar i spontana besök.

Söderifrån dominerar den bullerdämpande

glasavskärmningen kring den heterogena huskropp

som tidigare var naturumbyggnad. På grund av

närheten till vägen får konstruktionen stor

uppmärksamhet trots en höjd på bara ett par meter. På

grundmuren av gabioner med rosa rapakivigranit,

ställs meterhöga bokstäver av brunoxiderat corténstål.

Mot den lutande profilglasväggen framtonar texten

”VÄRLDSARVET” tydligt för alla trafikanter på E4:an.

Dagtid reflekterar den bakomliggande

vertikala vita muren ljuset tillbaka genom de stående

profilglasbalkarna, så att texten upplevs i kontrast mot

det isfärgade glasmaterialet. När skymningen kommer

tänds belysningen bakom glasväggen. Ett stilla

norrskensliknande ljusspel åstadkoms genom

kombinationer av färgade ljusdioder som kopplats till

anläggningens solcellspaneler. Här blir texten svart

mot det pastellfärgade ljusspelet.

Norrifrån öppnar sig skogsbältet där

bäckravinens sly och halvhöga träd ersatts av öppen

terrasserad mark. Den nya utställnings- och

restaurangbyggnaden ligger öppet exponerad på ett

klapperstensfält mellan låga björkdungar. Ovanför

ravinens gröna terrasseringar med de rosa

granitstödmurarna, breder byggnadens glasfasad ut

sig som ett gigantiskt isblock. Med stora

corténbokstäver på den rosa grundmuren står texten

”HÖGA KUSTEN” mot den ljusa glasväggen under den

mörka bergväggen.

När det mörknar tänds ljusspelet bakifrån

för ett artificiellt norrsken. Genom de färgade ljusfälten

lyser vita ljuspunkter där ljusöppningar perforerar den

bakomliggande ytterväggen.

Isblock och strandvallar. Från parkeringen i söder leds

man mellan de vita björkstammarna i allén norrut mot

Skulebergets brant och den glasade museibyggnaden.

Som skimrande rester av en större glaciär ligger

byggnaderna samlade mot fonden av det väldiga

berget. Flyglar flankerar utställningsbyggnaden, så att

besökarna naturligt leds mot den trånga entrén.

I torgbildningen mellan byggnaderna delar

sig vägen i gamla riksväg 13 mot festplatsen och

Norrstigen efter berget med stigen till grottan. Den f.d.

naturumbyggnaden skärmar av E4:an i öster, förstärkt

av en profilglasklädd mur. Mot skogsbrynet i väster

ligger den pedagogiska energi-parken bakom en

halvcirkelformad glasmur, som också används som

fond för utomhusutställningen.

De slumpmässigt bevarade träden och den

förbuskade ravinen har ersatts med tydligt markerade

zoner: karga klapperstensfält, ett marktäckande skikt

av dvärgbjörk och låga skyddande dungar av fjällbjörk.

Ravinen och slänten mellan gamla

riksvägen och den nya utställningsbyggnaden, har fått

en medvetet markerad utformning, där terasser i olika

nivåer symboliserar landhöjning och historiska

strandvallar. Från E4:an har man kanske den bästa vyn

över anläggningen mot den imponerande fonden av

Skuleberget. De låga, ”imateriella” glasfasadernas

horisontella utbredning bryter mot det homogena

bergets vertikala dominans. Likt flyktiga isblock, spår

av en förgången tid, vilar byggnaderna på den

terrasserade omgivningen. En omgivning som

gestaltats för att förtydliga de geologiska processer

som format landskapet.

Terassernas stödmurar består av gabioner

(nätformar) fyllda med rosa rapakivigranit från trakten.

Samma rosa granitgabioner bildar grundmur för

byggnadernas glasfasader. Skillnaden mellan byggnad

och omgivande mark suddas ut till en arkitektonisk

helhet. Glaskonstruktioner formade som lutande

isväggar reser sig över de sterila klapperstensfälten.

Under ”isväggarna” skjuter den krossade rosa

graniten fram i sina nätformar. Den vackra

purpurbräckan har beretts en fristad mellan de fuktiga

granitblocken. Bara klappersten, låga fjällbjörksdungar

och marktäckande dvärgbjörk i bäckravinens

terassering omger de horisontella byggnaderna.

Fjällbjörken (en underart av glasbjörk), var liksom sin

släkting dvärgbjörken, bland de tidigaste invandrarna

efter inlandsisens tillbakadragande. Detsamma gäller

purpurbräckan, som fortfarande förekommer vilt i

området.

gårdsrum där det stilla porlande vattnet försätter

besökaren i ett tidslöst tillstånd. Här kan man fokusera

på det väldiga berget och meditera över de långsamma

skapelseprocesser som format landskapet.

Vintertid tystnar vattenspelet och istället bildas en

flera meter hög ispelare av det frusna vattnet.

Samlingsplats. Gårdsrummet, med sitt behagliga

mikroklimat, utgör den naturliga samlingsplatsen för

besökande grupper. Här kan man slå sig ned på

bänkarna under glastaket som löper runt de

uppglasade gårdsfasaderna. Här finns restaurangens

uteservering och det är möjligt att få en lockande glimt

av utställningarna. När den pedagogiska verksamheten

flyttar ut verksamheten fylls gården av aktiviteter. Vid

vackert väder öppnas gårdfasadernas glasdörrar så att

gränsen mellan ute och inne suddas ut.

Gården bildar en amfiteater med sittbänkar

runt om det stenlagda rosa granittorget som sluttar

svagt mot mitten och vattenspelet. Här är den naturliga

platsen att samla grupper för information och

visningar. Lugnet och akustiken uppskattas av

åhörarna. Kafégästerna lyssnar tacksamt på den

oväntade informationen. När det regnar bidrar hela

gården till vattenspelet. Från de glasade skärmtaken

strilar vatten som inte absorberats av sedumväxterna

på byggnadens tak. I rännilar över graniten rinner

vattnet mot mitten och vattenspelet som saknar kanter

runt sin flacka fördjupning.

Generell planlösning. Byggnadens entré går via det

utskjutande vindfånget på fasaden närmast

skulebranten. Innanför befinner man sig i ett rymligt

entréutrymme där man direkt når restaurang, butik och

reception. Kapprum, förvaring och toaletter till vänster

om entrén är synliga genom gårdsväggarnas glasning.

Till höger om entrén ligger utställningsdelen som man

når efter att passera receptionen. Byggnadens form

underlättar att ta betalt vid receptionsdisken om man

kostnadsbelägger besöken till utställningarna och

samlingslokalen.

Upplevelsen inomhus präglas av materialen

från mineralriket: de svängda väggarnas råa vita yta,

de rosa granitgolven och den fria sikten genom

gårdsfasadernas glasväggar. Den cirkulära

ytterväggens kraftiga dimensioner understryks av de

djupa fönsternischerna i de stora glaspartierna mot

Skuleberget. Slumpvis inmurade glasbetongblock låter

solstrålarna glimmande visa tidens gång. De enkla

konstruktionerna och det sparsmakade materialvalet

framhäver utställningarna och den mänskliga

aktiviteten.

Planlösningen är generell och funktionerna kan lätt

skifta plats. Den kvadratiska gården (ca 18m i fyrkant)

omsluts av en rund huskropp med en relativt smal

öppning (”Slåttdalsskrevan”, ca 3m bred) i

gårdshörnet mot söder. Utanför den bärande och

isolerande ytterväggen i homogen vit obehandlad

lättbetong finns ett glasat tekniskt utrymme avsett för

ljuseffekter mm. I detta utrymmes isolerade

installationsgolv, dras byggnadens olika kablage,

ventilations kanaler, vatten- och avloppsinstallationer,

etc., så att ändringar av byggnadens funktioner lätt

kan utföras utan stora störningar. I anslutning till

restaurangen används det glasade utrymmet också

som drivbänkar och växthus, något som också kan ses

från den publika delens fönsterpartier.

Byggnaden i det skisserade förslaget har en

uppvärmd yta på 900 kvm (BRA). Till detta kommer det

ouppvärmda tekniska utrymmet som löper runt

ytterfasaden. Planförslaget visar att det är möjligt att

tillgodose ytbehovet i lokalprogrammet med den

skissade gestaltningsidén och den önskade totalarean.

En liten ökning av ytterväggens radie får snabbt stor

effekt på den totala ytan, vilket ger stor frihet i nästa

projekteringsfas.

plan 1:200

sektion A1

fasader 1:200 mot söder och parkeringen

mot norr

plansch 2,
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diodbelyst rostfri 
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utskjutande glastak
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skärvor av rosa 
rapakivigranit

siktlinje mot
Skulebranten

siktlinje mot
toppstugan

Världsarvssymbolen. Planformen har historiska rötter.

En rund byggnad med ett kvadratiskt atrium. Uppifrån

Skuleberget har utställningsbyggnaden formen av

världsarvssymbolen. Gestaltningen är medveten, men

har inte hindrat en funktionell planlösning. Tvärt om

har den definierade formen inspirerat till ett

nyskapande.

Symbolen i sig är genialisk. Det av

människan skapade (kvadraten) förenas med naturens

organiska formspråk (cirkeln). Uppgiften att bygga ett

hus för att skildra höga kustens landskap, handlar om

detta att förena natur och kultur. Genom byggnadens

symboliska form har man också fått en ny attraktion

att beskåda från Skuleberget. Formen kan också

upplevas och användas pedagogiskt i vandringen runt

byggnaden och gårdsrummet.

Är det förmätet, att placera denna symbol i

jätteformat just här vid Skuleberget, när det finns

många andra betydelsefulla världsarv? Ingenting i det

omfattande reglemente, som styr användningen av

Unesco´s ”World Heritage Emblem”, talar för att det

skulle vara ett missbruk. Uppmärksamheten kring

utformningen av ”Upplevelsemuseum-Naturum Höga

Kusten” ger också symbolen större uppmärksamhet.

Dessutom är det få andra världsarv som har magnifika

stup, från vilka man bekvämt kan betrakta byggnader

uppifrån. Ingenting bör heller hindra andra att använda

detta spektakulära arkitektoniska grepp.

Glasbalkar. Det yttre fasadskiktet består av glasbalkar

som fästs lutade mot ytterväggen, så att den cirkulära

byggnaden får en utsträckt, konisk form. Profilglas i

form av U-balkar är ett mycket billigt material som

främst används inom industrin. Under senare år har de

förekommit i arkitektoniskt krävande sammanhang (ett

runt P-hus i Nacka, Filmstaden i Kista, mm).

Glasbalkarna kan fås i självbärande längder

upp till 7m, kan härdas, trådarmeras och ges olika

yteffekter. Det är möjligt att skapa klara, genomsiktliga

partier där man har fönsterpartier i den

innanförliggande väggen. Mot E4:an kan man låta

blästrat glas eller en produkt som kallas ”ice”

dominera, för att skapa de mest illusoriska is- och

norrskenseffekterna.

Den koniska formen uppnås genom att

varannan U-glasbalk ställs lutande med det släta livet

in och flänsarna ut. De uppkomna spetsiga trianglarna

mellan glasprofilerna täcks av ett yttre skikt U-glasbalk

som vänds åt andra hållet med flänsarna inåt och det

släta livet utåt. Effekten blir ett slags bred

genomskinlig lockpanel i glas. I sin lodräta form är

detta en standardmontering enligt tillverkaren. Den

glasade fasaden får en relief som ger upphov till ett

intrikat spel med reflexer och skuggor allt efter solens

rörelse. Med byggnadens exakta placering i nord-

sydlig riktning, kan den användas som en klocka av

den initierade.

Taket har en enkel uppbyggnad med takytor som lutar

in mot gården. Det bärande systemet består av

takbjälkar med upplag på lättbetongväggen utåt och

ett pelar/balk-system vid gårdsfasaden. Husets bredd

varierar mellan 7-11 m. I förslaget har stödbalkar lagts

in i form av en inskriven kvadrat, vilket ger en

kostnadseffektiv lösning med två pelare i varje sektor

av byggnaden. Möjligheten finns att helt slippa pelare

om man väljer kraftigare bjälklagskonstruktion. Genom

att undvika bärande innerväggar har byggnaden fått

generella egenskaper som innebär största möjliga

flexibilitet.

Yttertaket täcks med sedumväxter med

inslag av granitskärvor. Tekniken har nu utvecklats

med rationella metoder av ett smålandsföretag. Det

vackra taket varierar med årstiderna och kommer att

uppskattas av betraktarna på berget. Innertaket har

ljudabsorberande akustikskivor av cementbunden

träull målade med miljövänlig kalkfärg.

Golvmaterialet väljs i första hand ur mineralriket.

Genom att innertaket och de obehandlade

lättbetongväggarna har goda akustiska egenskaper, är

det tänkbart att lägga ett tåligt stengolv i större delen

av byggnaden. Om det är möjligt används granit eller

diabas från trakten. Golven blir då de enda exklusiva

byggnadsmaterialen i byggnaden.

Värme och ventilation. Med tanke på de högt ställda

kraven på ekologiskt genomtänkta lösningar, är det

naturligt att föreslå pelletseldning i första hand och

bergvärme i andra hand. Ett system med värmepump

kräver trots allt en stor del högkvalitativ elenergi.

Pelletspannan förläggs i en fristående byggnad bakom

glasskärmen efter Norrstigen. Där finns också plats för

pelletssilos, solpaneler för sommarvarmvatten och

solceller för diodbelysningens lågvoltssystem.

Anläggningen utformas pedagogiskt som en del av

utställningsverksamheten.

Det ouppvärmda teknikutrymmet, som löper

runt huvudbyggnaden, fungerar som en stor passiv

värmeväxlare vintertid, då byggnaden får sin tilluft via

utrymmet. Värmeförlusten från ytterväggen bidrar till

förvärmningen av inkommande friskluft. Soliga

vinterdagar blir konstruktionen en solfångare.

Profilglasfasaden skyddar ytterväggen innanför att

kylas av blåst. Detsamma gäller kyla till följd av

avdunstning efter regn.

Sommartid ventileras byggnaden med tilluft

enbart genom nedgrävda markrör. Överskottsvärmen i

det oisolerade teknikutrymmet ventileras bort med

självdrag genom spjäll i under- och överkant av

glasfasaden. Växtskiktet på byggnadens tak bidrar

med evaporativ kyla och skuggning sommartid.

Vintertid ger det en viss isolering. Den stora

isoleringsvinsten får man dock av det flacka taket som

tillåter ett rikt snötäcke.

Den slutna gården ger ett varmare

mikroklimat tillsammans med sydbergseffekten.

Värmeläckage genom ytterväggen minskas också

genom den minimerade, runda omslutningsytan.

Belysning. Det ovan nämnda diodljuset är tänkt att

belysa byggnaden med programmerbart färgat ljus.

Detta är numera en standardprodukt som kan fås till

vettiga priser. Hela byggnaden utstrålar ett bejakande

av nya uttryck med en framtidsvision där

spjutspetsteknik och ekologi är en självklarhet. De

energisnåla diodljusen används även för byggnadens

övriga ljusbehov.

Lågvoltsystemet försörjs av solceller som

monteras pedagogiskt i ”energi-parken” innanför den

avskärmade platsen vid Norrstigen. Om detta utrymme

ej uppförs, kan solcellerna placeras direkt på

utställningsbyggnadens tak, alternativt innanför den

yttre glasfasaden i det oisolerade teknikutrymmet. De

elproducerande solcellerna och de nödvändiga

ackumulatorerna är fortfarande dyra. Systemet kan

kompletteras med vindgeneratorer. Totalkostnaden

reduceras av den låga energiförbrukningen och

diodljusens långa livslängd. Investeringen kan också

ses som en del av utställningen och

marknadsföringen. Oavsett valet av energikälla, är de

energisnåla diodljusen en självklarhet.

TEKNISK BESKRIVNING.

Materialvalet följer den pedagogiska strävan att visa

”människans användning av sten och mineral”. Som

ett uttryck för detta är den homogena rundade

ytterväggen murad med obehandlade vita

lättbetongblock. Detta ger en stark materialkänsla

samtidigt som man får många tekniska förtjänster.

Utan ytbehandling erhålls en vit vägg som lämpar sig

för utställningsändamål och som projektionsyta för det

artificiella norrskenet mot utsidan. Om skador

uppkommer, är det bara att knacka loss

lättbetongblocket och stoppa in ett nytt.

Murningstekniken är idealisk för att skapa runda

byggnader.

Det är möjligt att fritt ta upp ljusöppningar

och ansluta tillbyggnader. I samråd med

utställningsansvarig, muras små glasbetongblock in i

djupa nischer för att ge ytterligare liv åt såväl fasad

som utställningsrum. Is- och snöblock, som i arktisk

byggnadskonst.

Även de böjda, icke bärande innerväggarna,

muras med obehandlad lättbetong. Vissa

innerväggspartier (receptionsdisk, etc) ljussätts med

dioder och kläs med stående profilglas för att anknyta

till isblock.

För att markera symbolen tydligt för betraktaren på

berget, har byggnaden försetts med en takbrygga i

perforerat rostfritt stål som följer byggnadens

konturer. Dagtid blänker himmel och sol i de konkava

och konvexa perforeringarna. Under årets mörka tid är

takbryggorna belysta uppifrån med diodljus kopplade

till solcellsanläggningen. Vintertid reflekteras det

nedåtriktade ljusflödet av snön. Många av

skidanläggningens besökare kommer beundra

ljusspelet från Skulebergets topp och flygresenärer

har fått ett nytt landmärke.

Tillbyggnadsmöjligheterna är många trots byggnadens

symboliska form. Likt lossbrutna isflak kan

tillbyggnader adderas till huvudkroppen. Viktigt ät att

markera skillnaden mellan huvudkropp och tillbyggnad

så att grundformen bevaras uppifrån. Installationerna

löper runt byggnaden och tillbyggnader kan lätt

anslutas till befintliga system. Det är också möjligt att

ta upp hål var som helst i den homogena

lättbetongväggen, även om det är mest naturligt att

utvidga åt väster och norr.

Gården kan övertäckas med ett ”industritak

av sågtakstyp”, där takytorna mot Skulebergets brant

glasas upp. En sådan ombyggnad är enkel att utföra

och ger ett tillskott på över 300 kvm.

Om restaurangen flyttas kan den övriga

verksamheten växa i befintligt skal.

En enkel låg glaspaviljong norrut, eller efter

Norrstigen, med anslutning till huvudbyggnaden kan

vara en naturlig lösning som inte kräver ändringar av

planlösningen i utställnings- /restaurangbyggnaden.

takplan 1:200

sektion A2

mot öster och E4:an

mot väster och berget

plansch 3, 



motto: ism

receptionen sedd från restaurangen gården med berget i fonden sedd från "Slåttdalsskrevan"

från E4:an

plansch 4,


