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NATUREN KOMMER HELT IN TILL PLENISALEN 
- IN MELLAN TRÄBYGGNADSKROPPARNA

TRÄBYGGNAD

RAFFINERING AV ”GAVNADIM BAIGI”

”Det vigtigaste formgivande elementet för samesamhällets 
identitet är det karakteristiska beroendet av naturens element. 
Identiteten är skapad i en berikande växelverkan mellan natu-
rens under – där t.ex. renens levnadsvilkor eller vinterns styrka 
påverkar och dikterar livet för samekulturen – både i livets 
helhet som i detaljen.
 
Denna lyhördhet för naturen i samekulturen ska respekteras 
och illustreras i byggeriet av Sametinget. Tinget måste vara en 
fysisk illustration av kulturens ingredienser – och således vara 
lyhört för grunden, topografi en och klimatet som måste få ett 
synligt avtryck i byggnaden.

Husets karaktär ska inte banalt efterlikna samens bokultur, utan 
snarare vara formgivet med samma precisa och respektfulla 

känsla för natur, materialval och bearbetning som det framstår 
av samesamhällets vardag.”

Detta var inledningen och utgångspunkten för ”Gavndim Baigi” 
i första steget. Dessa målsättningar är fasthållt i huvudkonceptet 
om de två ”händer” som omsluter en cirkulär form – plenisalen 
– i ett fast grepp. Men juryns kommentarer har starkt påverkat 
konceptet – på ett positivt sätt – projektet har blivit skarpare 
och mer precist.

PLATSENS PÅVERKAN STÄRKER IDENTITETEN

Några styrker i projektet har blivit starkare och några svaghe-
ter har förhoppningsvis eliminerats. Sametinget har först och 
främst tillpassat sig bättre till grunden. Tinget har nu dragit 
sig högre upp på grunden så det häver sig mer markant över 
backen och byggadskompositionen är nu mer följsam och mjuk, 

formerna smyger runt tinget och tillpassar sig noga grundens 
karakteristik och den omkringliggande bebyggelsen. Grunden 
rörs minst möjligt, själva fotavtrycket är begränsat och det är 
stort hänsynstagande till vegetationen, de existerande träden 
och den topografi ska karaktären.

Genom att placera huvudingången in under den ena byggn-
adslängan som en del av den naturliga terrängstigningen mot 
byggnaden uppnås fl era fördelar. Foajen öppnar sig nu mot 
utsikten och eftersom byggnaden nu är högre placerat ser man 
nu ut över Kiruna och den omkringliggande bebyggelsen. Samti-
digt frihålls skärningen mellan byggnaderna som attraktiva lugna 
och beskyddade naturrum som man ser ut i både från plenisa-
lens rundgång och från byggnadslängorna. Dessa nybearbetade 
uterum tar naturen tät in på byggnadskroppen och vill påminna 
både plenisalen och passerande från länga till länga om naturens 
närvaro, man refl ekterar över klimatet, ljus och mörker etc..

ELDSTADEN

Vår kultur är en eldstad
I eldstaden brinner glöden!
Från glöden stiger rök
Som tvinnar sig

Blås på glöden
Så de inte slocknar!
Rör om så det lyser upp!
Lägg på ved och ris
Så glöden kan värma
Och vår kultur överleva!

”Giela Giela” av Paulus Utsi 
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TRANSPERANT 

NATUR

SOM ETT BEARBETAT VERKTYG 

Sametinget är närmast skulpturellt satt och förankrat i terrän-
gen, och denna mer känslofyllda komposition ger en bättre up-
pfattning av platsens kvalitéer. Sametinget har nu karaktär av en 
stor fi n gestaltat, möbel eller verktyg – som om en kämpe, en 
samisk Gulliver, har suttit och snidat en vacker träform, format 
den med precision som styrka, med kärlek för för den mjuka 
kurvan och för materialets karaktär. Hela byggnadskompositio-
nen är således nu träformer som beskyddande omsluter den 
inre kärnan, tinget som byggnadens raison d´etre.

Sametinget ska fortfarande ha den särskilda intimitet som 
byggnader som bara lever med tiden och platsen uppnår – med 
starka rena rum, symboliskt som t.ex. eldstaden med den cen-
trala elden som ger mening för naturfolket. I årets ljusa dagar 

kommer karaktären i Sametingets varma träfasad verka välkom-
nande och refl ektera himmelljuset när gästen rör sig in under 
det lätta beskyddande träkorpuset. 
 
I årets mörka timmar kommer ljuset stråla ut igenom den 
håliga träfasaden, och den ljusa basen kommer tillsammans med 
ljuset inifrån stråla särskilt intensivt vid ingångsnivån och från 
plenisalen. Och de inre träfaderna skapar en varm intimitet i 
kontrast till mörkret utanför. Tinget kommer lysa från byggna-
dens inre – som elden i centrum

Rumsförståelsen i Sametinget är modulerat i ett spel inte bara 
mellan ljus och mörker, men mellan det som öppnar och det 
som samlar – den täta rumskänslan ses i de smala byggnads-
kropparna, men de öppnar sig mot ljuset med durchsichte upp 
igenom de övre våningarna. Och de inre väggarna ska detaljeras 

med en förkärlek för detaljen och materialet. På samma vis 
som knivens egg fästes till ett skaft av ben eller trä, kan kanske 
handtagets möte med dörren, bänkens möte med väggen, eller 
inventariets integrerade säten till tinget ge en klang av samernas 
inre rumskänsla. 

ANKOMSTEN FRÅN STADEN

Redan vid ankomsten från Adolf Heddinsvägen leds körande 
och gående naturligt från staden upp mot huvudingången då 
vägen följer grundens markanta terräng skifte och den exi-
sterande beplantningen understryker vägen och stig förlöpet.

Sametingets entré verkar inbjudande, med en bred trappa som 
leder den besökande upp på foajeplanet där man har djup inb-
lick i byggnaden. Tätt på byggnaden är det avsättning och parke-

ring för handikappade, men själva parkeringsplatsen är placerad 
på avstånd. Parkeringsanläggningen under terräng är borttaget 
och istället utnyttjas och optimeras den existerande terrängtill-
passingen och P-platsen vid sporthallen. Detta ger fl er P-platser 
och parkeringsytan tänks som uppmjukad genom etablering av 
stora runda utsparningar planterade med björk. Det etableras 
också 30 P-Platser avskärmade under tak i en träramskonstruk-
tion. Varutillkörsel sker enkelt och avskärmat från nord motsatt 
huvudingången till en varuingång med hiss.
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HANDHUGGNA 
FÖRDJUPNINGAR 
MED EN RUND SKARVYXA

TRANSPERANT

ELDSTAD

KOMPAKT OCH INTIM, MEN RUMSLIG OCH VARIE-
RAD

Sametinget är fortfarande en kompakt 3 våningsbyggnad. Denna 
kompakthet ger överblick, god orientering med täta funktio-
nella sammanhang, ett begränsat byggnadsfält och därmed få 
ingrepp på grunden. De offentliga funktionerna och kontorer är 
fortfarande avskilda – ju längre upp man tränger upp och ut i 
byggnadskropparna, ju mindre offentlig blir byggnaden, men det 
har dock skett några rokader av enkla funktioner så funktio-
nella sammanhang har blivit optimerade. Byggnadens areal har 
samtidigt blivit mindre, men t.ex. har foaje och utställningsarea-
ler blivit mer användningsbara och multifl exibla.

Det har också varit viktigt att bevara tanken om Plenisalen som 
det samlande elementet, det som binder Sametinget ihop, och 
håller fast byggnadens visuellt sammanhängande överskådlighet i 

de enkla funktioners enkla och logiska placering.

DE ÖPPNA OFFENTLIGA FUNKTIONER

Huvudingången sker nu in under den västliga fl ygeln direkt in till 
foajen, café och utställningsområdet som omkransar fi lmsalen. 
Receptionen är placerad framskjuten mot foaje, med fi n utsikt 
på ingångssituationen och i sammanhang med butiken och ope-
ratörsrummet till fi lmsalen, så dess funktioner lätt kan betjänas 
av samma personal.

I utställningsområdet böjda vägg integreras utställningsmontrar 
i en klimatkontrollerad zon så optimalt som krävts av program-
kravet. Den böjda väggen kan också innehålla sittplatser och 
nischer till andra ändamål. 

 
Filmsalen är nu placerad som ett fristående element under ple-
nisalen och i salens bakvägg integreras en teleskopläktare. 2 av 
fi lmsalens sidor är fl exibla och kan öppnas upp helt således att 
salen och det övriga foajeareal under plenisalen kan integreras 
som ett stort utställningsareal, vid maximal användnings utgör 
detta ca 250 m2.  

Det är från cafénivå en storslåendeutsikt mot syd. Café/
restaurang och foaje fl yter ihop i ett stort sammanhängande 
areal och ljusrummet är nu integrerat i cafémiljön. Ljusrummet 
är inpassat vid fasaden mot norr i tät kontakt til foaje/café/
restaurang – och ljusnischer utnyttjar ljusrummet upp igenom 
husets våningar. Köket och förråd placerad väst om caféet med 
köksgård i direkt tillslutning till varuinkörsel från Hermelinsga-
tan.

PLENISALEN – SAMETINGETS MITT

Plenisalen på 1. våningen är fortfarande cirklen, den fulländade 
geometrin, som symboliserar den samiske historeberättelse/
debatform. Salen omkransas av en öppen gångzon avskiljd av 
en inre lodrät trälamellfasad som kan styra ljuset och utsikten 
från plenisalen och samtidigt fungera som akustisk regulator. De 
vridbara lamellerna ger möjlighet för inblick i salen från husets 
olika nivåer och samtidigt utsyn til naturen vars träd och ve-
getation tränger sig helt in till fasaden som en lanskaplig detalj 
– och samtidigt är det utsikt över det storslående landskap i 
fjärran genom öppningar mot väst.

Salen inrättas med fl exibel borsuppställning till 31 personer 
(ledamöter) och kan inrättas med stoluppställning i rader till 
föredrag, musik m.m. Salen är således tänkt som ett mera mul-
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DEN BREDA TRAPPAN LEDER UPP 
PÅ DEN OFFENTLIGA NIVÅN.

DEN STUKTURERANDE IDÉN

HUSETS HUVUDKONSTRUKTION

HUSETS ORGANISKA TRÄFASAD

LYSANDE TRANSPERANT FASAD

FLEXIBLA KONTORSPLANER

FÖRANKRING I TERRÄNG

CIRKULATION OMKRING SALEN

BYGGNADENS NETTOBEHOV

VVS 

»Byggnaden tillsluts områdets fjärrvärmenät och uppförs med 
ett vattenburet värmesystem med element som värmeavgivare. 
Värmen fördelas runt i byggnaden via centralt belägna schakt. 
På de enskilda våningarna bliver värmen fördelat via fördel-
ningsvägar längs fasaderna.
Längs fasaderna monteras värmerören under fönstrenasinte-
grerade i väggen, där monteras också kabelkanaler EDB.
Vid fasaderna monteras element under alla fönster i det neder-
sta fönsterband på våningen för att motverka eventuellt drag 
och kallras.
Mittbyggnaden bliver uppvärmt delvist genom element monte-
rade vid golvet längs fasaderna. Utöver det bidrar också ventila-
tionsanläggningen till uppvärmning av detta rum.
Vid de höga glaspartierna monteras också små konvektorer för 
varje våning för att motverka kallras från denna höga fasad

VENTILATION 

”Det läggs stor vikt på ett bra inneklimat, vilket bla. tillgodoses 
av de stora rumsvolymerna. Utöver det ventileras alla rum med 
en luftmängd anpassat efter rummets användning. Fastläggning 
av ventilationsrater sker under hänsyn till termiska – och atmo-
sfäriska inneklimat. Det termiska inneklimat kommer som en 
självklarhet att bli kartlagt med ett dynamiskt simuleringspro-
gram som för exempel ”Building Simulation 2004” utvecklat av 
”Danish building research institute”. 
Anläggningarna blir ur energisynspunkt uppbyggda som en 
anläggning med variabel luftmängd, styrt efter temperatur- och 
CO2 sensorer i de enskilda zoner med god temperaturverk-
ningsgrad.
I mittbyggnaden blir det etablerat en rad montrar för utställ-
ning av diverse föremål. Dessa montrar blir klimatiserade via en 

tifunktionellt rum som i sitt inre framstår som spröd, intim och 
varm med trälamellerna som akustisk regulering supplerad av 
ljudregulerande träplattor upphängda i taket avtrappade efter 
takets lutning.

På plenisalens cirkulära väggar tänks en konstnärisk utsmyck-
ning av salen i 2 våningars höjd – det kunde vara stora grafi ska 
symboler som klippväggarnas hällristningar.

Plenisalens omkransade gångförlöp gör det möjligt att enkelt 
låsa vissa byggnadsavsnitt i kvällstimmarna.

Sammanträdesrum är nu på samma plan som plenisalen – man 
kan omedelbart dra sig tillbaka från plenisalen i mindre grupper.

Placeringen av konstorsfunktioner är i princip fastlagt i de två 
längorna, men trappor och hissar är optimlat placerade i förhål-

lande till de funktionella sammanhang och antalet av trappor är 
minimerat till 4. toaletter och närförråd  är samlade vid hiss/
trappkärnor.

SAMETINGETS STRUKTURELLA KONCEPT OCH 
MATERIALHÅLLNING

Sametinget ska vara ett bra eksempel på en träbyggnad och 
byggnadens kvalitetsnivå ska optimeras genom träbyggnadstek-
nologin. En väsentlig del av byggprocessen tänks att föregå på 
verkstad i beskyddad miljö – trä är lätt att transportera och på 
platsen är det optimalt och lätt att tillpassa.

Sametingets byggnadsstrukturella idé är en sammansatt kompo-
sition av arkitektoniska huvudelement:

Basen och Kärnorna förankrar huset i terrängen och är 
gjutet på plats i vit betong. Basen framstår som en vit plint som 
avtrappas med landskapet.

Limmträsramar pr. 7,2 m står på basen och bär våningsplan 
understöttat av kärnorna. Väggskivor supplerar ramarna som 
en träkonstruktion som framstår som ljusa fi nt förarbetade 
träplattor.

Fasaden/huden på Sametinget är obehandlat lärkträ. På de 
lutande skyddande fasaderna bearbetas träytan med yxhugget 
struktur och de omslutande fasaderna in i plenisalen och natur-
rummen framstår de som mer glatta.

Fasaden uppbyggs av 60 cm breda horisontala träbeklädnings-
element och fönsterpartier moduleras som ett varierat po-
etiskt uttyck allt efter krävande ljusinfall och utsyn från interiör.

Fönstersystem är natur/alu fönster med kopplade ramar var 
persienner placeras mellan termorutan och utvändigt glaslager. 
Al intäckningen tänks som koppar alt. alu. Takytan bekläs med 
en öppen träbeklädning med undertak i papp.

Golv är på grundplanet tänkt som en raffi nerad betongyta med 
ljust tillsätt och i våningarna är det överallt trägolv.
Kärnorna i betong skapar grundlag för fl isbeklädda våtrum.
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DET GRÖNA ELEMENTET

PLENISAL FLEXSIBELUPPSTÄLLNING

PLENISAL FÖRELÄSNING 150 PERSONER UTSTÄLLNINGSAREAL CAFÉ / INTIM KONSERT

NATUR

NATUR

UTSIKT ÖVER LANDSKAPET

ventilationsanläggning för att härmed kunna styra temperaturen 
och fuktigheten helt precist. Denna lösning skabar det önskade 
klimat för utställningsföremålen vid lägst möjligt energiförbruk.

BYGGTEKNIK / EKONOMI / UTBYGGNING OCH 
FLEXIBILITET

Det är på en gång önskat att skapa ett varierat och upplevel-
sesrikt Sameting som bygger på en enkel och logisk byggteknik 
med stor upprepningseffekt och som i stor utsträckning kan 
framställas som prefabrikerade komponenter eller som system-
byggeri. Den kompakta byggnadsanlägningen och enkelheten i 
konstruktionen skapar samtidigt en bra utgångångspunkt för 
byggnadens ekonomi och för drift och underhåll. Systemet ba-
seras på ett 7,2 m modul vilket medför möjlighet för en enkel 
uppdelning eller addition av kontorer och mötesfaciliteter. Eller 
omrokeringar av hela avdelningar.

Husets lätta inre gör det också lätt att bygga om avdelningar till 
ändrade krav eller funktioner. Det är också möjligt att utvidga 
längerna, och vinkla dem för optimal tillpassning till terrängen 
och vegetation. Det är också möjligt att förbereda källaren för 
en evt. utbyggning. 

”GAVNADIM BAIGI”

Bearbetningen av projektet, juryns kommentarer, skärpta 
rumskrav och besök på platsen har inspirerat till ett reviderat 
projekt som prövar komma tätare på användarnas önska om en 
samlingsplats och ting i harmoni med plats och tid.

Med det vill först vara den väsentliga dialogen med användare 
och byggherre – och tolkningen av den, som den slutgiltliga 
kraften till Sametingets utformning ska fi nnas.
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RUNDGÅNGEN OMKRING PLENISALEN 
GER UTSIKT I NATURENS RUM

KONSERT UPPSTÄLLNING

FLOW

ANKOMST/ INGÅNG

CIRKULATION

VERTIKAL FÖRBINDELSE

FLEXIBLA KONTOR

FUNKTION

BALKONG

SAMMANTRÄDESRUM

FLEXIBLA KONTOR

BALKONG

BIBLIOTEK

FLEXIBLA KONTOR

BALKONG

PLENISAL
BALKONG

SAMMANTRÄDESRUM

PAUSRUM

FLEXIBLA KONTOR

PERSONALRUM

PLENISAL

FILMSAL

MOTIONSRUM

RESTAURANT

LJUSRUM

CAFÉKÖK

FOAJÉBUTIK
RECEPTION

LÄDER

HÄLLRISTNINGARNA
NORRSKEN ELDSTADEN

Vår kultur är en eldstad
I eldstaden brinner glöden!
Från glöden stiger rök
Som tvinnar sig

Blås på glöden
Så de inte slocknar!
Rör om så det lyser upp!
Lägg på ved och ris
Så glöden kan värma
Och vår kultur överleva!

”Giela Giela” av Paulus Utsi 


