
Sametinget i Kiruna

Det mycket inspirerande besök i Kiruna, med fördjupande och nyttig information om de 
lokala klimatmässiga förhållanden, sametingets verksamhet och den samiska kulturen, 

Att utveckla och stärka förslaget från steg 1, till ett tekniskt och ekonomiskt genomför-
bart projekt där byggnadens huvudfunktion som parlament och arbetsplats för många 
människor är maximalt tillgodosedd.

Att utarbeta lösningar på samtliga de svagheter som upplistas i juryns utlåtande från 
steg 1.

Att inarbeta element som avspeglar den mångfaldighet och mångfacetterade kultur 
sametinget skall representera.

Att omdisponera planlösningen så att alla programkrav tillgodoses innanför en robust 
ram som tål att funktionernas omfång och placering tillrättas, omdisponeras och än-
dras.

Att redovisa enkla byggtekniska lösningar och en markant reduktion av byggnadens 
areal och speciellt volym.

-
lägget förbinds i ett samlat  grepp som förenar byggnads- och markgestaltning.

Att fasthålla den yttre gestaltning genom en grundig bearbetning av fasaduppby-
ggnaden, således att både arbetsplatsen, utblick, ljusförhållanden och energitekniska 
faktorer tillgodoses och redovisas.

Att redovisa möjligheter för en enstaka disponerad utbyggnad till både utställnings-
föremål och utvidgande av kontorsutrymmen.

Att tillgänglighet för funktionshindrade tillgodoses

Gestaltning, inplacering och anpassning till mark och statsbild

Husets överordnade disponering som cirkulär form rymmer på ett markant och enkelt 

konstruktivt stark, minimal yta, riktningslös och dynamisk.

Gestaltningens autonomi förhåller sig okomplicerat till mark och stadsbild och ingår i en 
öppen dialog med stadens övriga byggnader utan att det skapas en direkt baksida. 

Den snedställda ytterväggen reser sig direkt från marken; den lätta beklädningen ger 
associationer till huden, eller duken, som sveps rundt omkring rummet. Fasadens ab-
strakta gestaltning tillåter personliga tolkninger, men referar direkt till samisk kon-
sthantverk där omsvep på dräkter, redskap och smycken är ett markant element. 

Sametingets expressiva gestaltning hänvisar till det stora landskapet, som precis här 
verkar starkt i stadsbilden, därför att rummet öppnas och himmel och fjälllandskap blir 
mera synliga. Det är intentionen att den markanta byggnadskroppen framstår mera i 
symbios med landskapet och landet och inte enbart till staden, men mera tillbakadraget 
än de konventionella omkringliggande byggnader.

Byggnaden placeras på tomten så att dess eksisterande kvalitéer och förutsättningar 

huvudentrén orienterad mot söder med direkt tillgång från Adolf Hedinsvägen, skapar 

en mindre förplats övergång mellan stadens liv, byggnaden och den lutande tomten. 

Ankomsten sker via en kombinerad kör- och gångväg, som anläggs landskapligt med 
ett svunget förlopp från Adolf Hedinsvägen  mot ingången och mot parkeringsplatsen 
mot söder. Alternativt kan man ankomma via sekundära ingångar mot norr – dessa två 
ingångar är av driftsmässiga hänsyn primärt tilltänkt personalen. 

Tomtens stigförbindelser kopplas på områdets exsisterande, så att det blir möjligt för  

Det önskade antal p-platser anläggs på terräng med minsta möjliga ingripande i land-
skapet.
Inlastning tänks att föregå diskret via inlastningsområdet, som ligger omedelbart på 
höger sida om huvudingången, dold av fjället framför.

Utbyggnad kan ske mot söder. Terrängens naturliga lutning på tomten, i förlängning av 
foajérummet genom byggnaden, gör det möjligt att bygga in i landskapet. Därmed bev-
aras den runda huvudformen, fri och stark, utan tillbyggnader, således at utbyggnaden 

med ljus och utsikt mot väster och birumsfunktioner placerade inne i sluttningen. Prin-
cipiellt kan det tänkas samma lösning i förlängning av ingången mot norr.

Sametingets placering på tomten kommer således också vid full utbyggnad att bidra 
med ett nytt byggnadsverk i gatubilden och ett nytt naturmarksliknande landskap – en 
positiv och naturlig förökning i Kirunas stadsbild och rekreationsområde.

Tomten är tänkt som en naturligt bevuxen tomt med låg, vild vegetation som ljung, 
gräs och lava og med några spredda björkar, rönn och asp som fortsättes i regulär skog 
mot villabebyggelsen mot norr. 

Arkitektonisk och funktionell huvudidé och –disposition

alla programkrav tillgodoses innanför en robust ram som tål att funktionernas omfång 
och placering tillrättas, omdisponeras och ändras.

Ambitionen är att planlösningens och den rumsliga disponeringens konsekvens skall bli 
ett uttryk för samisk byggnadskultur och identitet. Den överordnade disponering av alla 
funktioner i cirkulära volymer skapar ett öppet univers där konventionella ortogonala 
rumsligheter och spikraka korridorer inte existerar. 

Alla funktioner samlas i den cirkulära huvudformen, där plenumsalen är placerad som 
det naturliga centrum. Huden eller väggen avgränsar och skyddar alla funktioner i by-
ggnaden, samlar folket och främjar samhörigheten, samtalen och kommunikationen 
mellan människor och folkslag. 

Formen bryts invändigt av svungna former, som ligger i förlängning av landskapet utan-
för, och som tillsammans skapar ett spänstikt invändigt gatuförlopp, som på en gång 
samlar och exponerar byggnadens funktioner för den besökande.
Den besökande tas emot i ett univers af ljusa träväggar. Det är bilden på norrskenet, 

linjer i renarnas huvudprakt eller sjöstranden – metaforerna är uppenbara och många. 
Takfönster, som spänner ut i foajérummet parallellt med takets lutning, kastar ljus ned 
på väggarna och ger nyancerade, vackert skuggspel.  

Foajérummets förlopp genom byggnaden knyter ihop alla funktioner och förbinder by-
ggnadens olika nivåer. Härifrån ser man alla andra funktioner och alla andra människor 
och man har kontakt med naturen och staden. Det oformella, men vigtiga samtal kan 
utveckla sig i detta rum, som genom geometrin opfattas som ett samlande landskapligt 
förlopp.

Det är tanken, att när man träder in i Sametinget, möts man av värme och tillmötes-
gående och byggnadens enkla disponering gör upplevelsen överskådlig och trygg, sam-
tidigt med att det  vilar en ro, harmoni og en rumslig rikdom, som påminner om den 
man möter i naturen.

Planorganisation

I det bearbetade projekt är byggnadens areal och volym väsentligt förminskade genom 
minskning av rummens höjd och cirkelns totala diameter. Volymoptimeringen är up-

-
erade i den ljus- och utsiktsorienterade höga del av fasaden.

Därmed uppnås optimala utsiktsförhållanden från rummen, där det behövs, samtidigt 
med att birum, som inte har dagsljuskrav, placeras centralt och bort från fasadelinjen, 
således att dessa inte upptager onödvändig fasadyta. 

Cirkelns optimala planorganisation ger byggnadsavsnitten goda och effektiva samband 
och bra separation av offentliga funktioner och kontor – se diagram. Kända ortogonala 
gångsystem och ”deadends” undgås till fördel för upplevelsesrika rörelsesmönster un-
der, i, över, mellan, utanpå och runt om byggnadens kontrastfyllda univers. Det är god 
plats mellan formerna så att byggnaden upplevs sammanhängande, ljus och öppen.

När offentligheten ges tillgång till hela den öppna delen av nivå 0 och via trappor eller 
hiss till publikplatserna i plenisalen, säkras parlamentarikerna ett sammanhängande 
ikke-offentligt arbetsområde, som omfattar själva plenisalen samt grupp- och sam-
manträdsrum. Stabs- och kansliområderna placeras med nära tillknytning till pleni-

De publika utrymmen exponeras omedelbart när man kommer in i det invändiga gatuför-
loppet genom byggnaden, som fungerar som foajé. Landskapet och utsikten mot väster 
är överallt närvarande och terrängens fall lättavläsligt i byggnadsstrukturen.
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Modellfoto - Sametinget sett från söder
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Nivå 0 

I nedersta nivå 0 disponeras byggnadens utåtvända offentliga funktioner - bibliotek och 
café och det föreslås att skapa plats till utställning under plenumsalen och i rotonden 
öster om. Därvid bringas de utrymmen tillbaka som egentligen har utgått i rumpro-
grammet för steg 2, men som vi fortsatt upplever att det är ett stort önske om att få 
brackt tillbaka.

från foajén och är i störst möjligt omfång tänkt disponerat som sammanhängande 
rum, med möjlighet för åtskiljelse av glasväggar för att säkra avlåsning och ljudförhål-
landen.

Med den valda placering kan principiellt en person övervaka ingång, butik och inlastning-
sområde på samma tid.

Cafén vänder mot söder med möjlighet för att öppna upp ut mot en utomhus terrass. 
Biblioteket placeras mod norr med läsplatser längs kanten av utställningsområdet och 
med närhet till de två bibliotekarkontor. Bägge funktioner kan avlåsas med skjutbara 
väggar/ dörrar i glas.

Filmsalen placeras som en separat rotond med tillgång direkt från foajén. Takfönster 
säkrar att det är dagsljus när salen används som mötesrum.

Utställningsrummet är cirkulärt och har takfönster. Rummet tänks användt till den per-
manenta samling av samisk konsthantverk och det kan placeras montrar längs väg-

-
ingsrum till aktuella och skiftande utställningar och andra arrangemanger.

Välfärdsrum för personalen – vilorum, motionsrum, bastu och omklädningsfaciliteter 
placeras in mot terrängen nära vid personelingången, med närhet till den ena av trap-
porna och med möjlighet för höga 

Längst in mot fjället placeras funktioner som inte kräver ljusintag i fasaden.dagsljus 
– förråd, magasin, centralarkiv, arbetsutrymmen, osv, och rum med tillknytning till 
inlastningsområdet. Paternosterhiss ligger i förbindelse med centralarkivet med direkt 
kontakt till kansliet ovanpå.

Toaletter och övriga birum placeras lätt tillgängligt med omedelbar tillgång från foa-
jérummet.

Nivå 1 

Nivå 1 är huvudnivån. Här placeras plenisalen med nära tillknytning till grupp- och sam-
menträdesrum samt kansliets många kontor. Byggnadsdelen mot väster kan således 

närhet till staben och kansliet. 

Ankomst kan ske via den stora huvudtrappan, bitrapporna eller hissarna.

Kansliet ligger mot väster i byggnaden, samlad i ett halvt cirkelslag. Kontorens inplac-

disponeras i grundmodul som 12-15 m2 cellrumskontor, som kan sammanläggas till 
större enheter. På strategiska ställen tas kontor bort för inplacering av pausområder 
och gemensamma rum. Väggar mellan kontor och gång utföres partiellt i glas.

Birum placeras omkring rotonderna, paus, garderob och väntearealer mellan. Från om-
råderna mellan de runda former kan foajéområdet upplevas uppifrån, när man står vid 
foajérummets svungne trälamellväggar.

Plenumsalen blir för besökande såvel som för anställda byggnadens allestädes närvar-
ande centrala element, som kommer att vara tillgänglig från alla funktioner.

Plenisalen blir ikonet på samtalen och förståelsen mellan människor. Rummets och 
huvudbordets runda form , den ikke-hierakiska inredning och utsikten till landskapet 
omkring är med till att understryka det demokratiska grundlag med dialogen som red-
skab.

Talarstolen placeras mot väster i nivå med golvet på nivå 1 och platserna för de 31 
ledamöten placeras runt omkring talarpodiet. Längst  bak i salen uppbyggs ett podie 
med tillhörarplatser, som man kan komma och gå till utan att störa det politiska arbetet 
i plenisalen.

Tillhörarplatsernas terrassering från plenisalens golvnivå och upp till nivå 2, tillgodoser 
salens användning till mötes- och konferensrum upp till 200 - 250 personer.

Bredvid talarstolen och väggen bakom denna, er det ett stort, rumhögt glasparti med 
utsikt mot väster.

Mellan möterna i salen kan parlamentarikerna hålla paus i mellanrummet mellan sam-
manträdesrummen – härifrån är utsikten mot staden och landskapet storslagen och 
med till att understryka, att byggnadens funktion vänder sig ut mot samhället och 
världen omkring.

Salen är beklädd med trä, och stora träkonstruktioner understryker salens runda 
form.

Sammanträdesrummen placeras mot utsikten och delas från arealet omkring plenisalen 
med glasväggar, så att utsikten kan njutas också ut genom rummen. 
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Diagram funktionsfördelning

Sektionsdiagram funktionsfördelning

Perspektiv - Sametinget sett från norr

1 Publika utrymmen

1.01 Plenisal
Grupprum:

1.02.1-2 Sammanträdesrum 1-2
1.03.1-6 Sammanträdesrum 1-6
1.04 Sammanträdesrum
1.05 Grupprum, filmsal
1.06.1-2 Kontor/pressrum
1.07.1-2 Kontor, politikerrum 
1.08.1-2 Reception
1.09 Foajé
1.10 Utställning
1.11 Café och ljusrum
1.12.1-2 Butik
1.13 Bibliotek
1.14 Läsplatser
1.15.1-2 Garderob, toaletter 
1.16 Garderob  o pauspl för politiker
1.17 Förråd/arbetsutrymmen/teknikrum/inlastni
2 Kontor m.m.

2.1.01-19 Stab
2.2 Ledning
2.3.1-8 Språk och kultur
2.4.01-23 Samhälle, näring, miljö
2.5.1-3 Post/kopiering/närförråd
2.6 Datorrum
2.7 Närförråd och kartrum
2.8.1-2 Centralarkiv
2.9 Förråd, magasin
3 Personalrum m.m.

3.1 Pausrum o pentry

3.3.1-2 Bastu
3.4.1-2 Omklädningsrum m.m.
3.5 WC, HWC
3.6.1-2 Vilrum. Övernattningsrum
3.7 Städrum



Nivå 2

På nivå 2 placeras stabskontoren och den del av kansliet som berör språk och kultur.
Stabskontoren har stor närhet till det parlamentariska område på våningen under och 
på grund av dubbelthöga rum omkring plenisalen är där också visuell kontakt. Gången 
i ryggen på kontoren kommer att fungera som gallerigång som spänner mellan de fritt 
stående runda kärnor och plenisalen. Från kansliet och från våningsplanet kan man 
betrakta det inre foajérummet och aktiviteten på de andra våningar i byggnaden.

Material och ytor

-
tar i samisk bruksslöjd och konsthantverk. Det är projektets ambition att indra samis-
ka konstnärer och konsthantverkare direkt i projekteringsprocessen i förbindelse med 
design av detaljer, ytor och aptering av byggnaden. Särskilt på foajérummets stora 
träpartier och på plenisalens väggar kan det tänkas inarbetat konstnärisk utsmyckning 
på trälamellerna. Materialerna sammansätts till en uttrycksfull arkitektonisk helhet där 
användelsen av trä i olika förarbetningar blir ett markant exempel på modern industri-
aliserad träbyggnadsteknik.

Med en konsekvent användning av naturmaterial som trä, sten och glas, laddas förhål-
landet med dessa materialers inboende styrka och den kraftfulla stora formen, de 
naturliga material och den mänskliga bearbetningen.

Alla synliga invändiga ytor framträder i ljust trä –således både salarna, som är träbek-
lädda invändigt och utvändigt och med stora synliga limträskonstruktioner, såväl som 

skapar det inre foajérummet, är varierade i uttryck i på grund av olika inbördes lamel-
lavstånd, uppslitsning och större öppningar, som möjliggör synet längs med och på 
tvärs av byggnaden.

Undertak och framträdande väggpartier tänkes utfört av vitlaserade furulister under 
vilka akustikregulerande material är inarbetade. 
På vintern kommer banden runt byggnaden att täckas med rimfrost och den poetiska 
vita bilden av byggnadens fasader  kommer att ses.

Fasadbeklädnaden på bröstningarna har samma bearbetning och uttryck som panel-
erna på de snedställda fasadbanden. Vid bröstet och övriga vågräta fasadband utgör 
träpaneler det yttersta lag i stomkompletteringen, medan de i de snedställda banden 

-
jérummet utformas som smala, höga taklanterniner som löper i takets fallriktning 
således att snö och vatten kan passera.

Statik och bärande konstruktioner

Byggnaden är tänkt sammansatt av två primära statiska system.
-

tioner med pelare och tak i trä – stora bjälkar och pelare av limträ med synliga samlin-
gar, snedtak osv.

Byggnadens primära bärande konstruktioner - däck, stolpar och stabiliserande väggar 
i övrigt utföres i platsstöpt betong, som kompletteras med byggnadsdelar och ytor i 
trä. Fasader och takkonstruktion är lätta konstruktioner med stålforstärkning, där det 
är nödvändigt.

Byggnadens vågräta nivåer är uppdelade i skåror genom byggnaden. Lodräta cylin-
driska väggar säkrar våningsdäckens stabilitet, och härutöver bidrar en rad innerväg-
gar till stabiliteten. På tvärs av skårorna säkrar gångbroar våningsdäckens inbördes 
placering.

Lodräta laster föres i stolpar placerade längs ett cirkelslag med 40 meters diameter, 
respektive i fasadlinjen och genom de cylindriska innerväggar.

Byggnaden fundamenteras direkt på fjället. Mellan byggnadens nordliga kontur och 
fjället placeras avlopp av hänsyn till smältvatten i töväder. Det föreslås krypgrund un-
der hela byggnaden.

Installationer

Kanaler och teknikrum

Byggnaden försynes i nivå 0, där teknikrum för el, vatten och värme föreslås placerat 
längst inne mot sluttningen. Lodräta kanaler i förbindelse med de runda kärnor, och 
härifrån via kanaler över nedhängda innertak i gånglinjerna till de respektiva kontor 
och övriga rum.

Ventilationsanlägg förutsättes placerade i öppna takrum med nödvändig ljudmässig 
avgränsning mot kontoren. Det föres över innertak. Snöuppsamlingssrum för ventila-
tionsinsug placeras i takrummets högsta del med lameller i fasaden, som ingår i fasad-
banden runt om byggnaden.

Inomhusklimat

Klimat och energiaspektet är tillgodosett i byggnadens överordnade huvuddisponering. 
Den cirkulära formen är inneburen i sigsjälv en klar volymoptimering liksom formen 
fungerar reducerande i föhållande till vindexponering. Byggnaden och dess installation-
er, utformning och konstruktion bedöms således att, utifrån enkla och kända principer 
kunna anpassas till att minska behovet av energi för såväl värme, el och kyla.

Byggnaden skall uppfylla komfortkrav för personer enligt arbetsmiljöverkets förskrifter. 
Vad angår inomhusklimat arbetas det efter Svensk standard SS 02 52 68. 

Klimatanlägget dimensioneras så att rumstemperaturen inte överstiger 25 grader C 
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Perspektiv - Sametinget sett från söder

Axonometri

1 Publika utrymmen

1.01 Plenisal
Grupprum:

1.02.1-2 Sammanträdesrum 1-2

1.04 Sammanträdesrum
1.05 Grupprum, filmsal
1.06.1-2 Kontor/pressrum
1.07.1-2 Kontor, politikerrum 
1.08.1-2 Reception
1.09 Foajé
1.10 Utställning
1.11 Café och ljusrum
1.12.1-2 Butik

1.14 Läsplatser
1.15.1-2 Garderob, toaletter 
1.16 Garderob  o pauspl för politiker
1.17 Förråd/arbetsutrymmen/teknikrum/inlastni
2 Kontor m.m.

2.1.01-19 Stab
2.2 Ledning

2.6 Datorrum
2.7 Närförråd och kartrum
2.8.1-2 Centralarkiv
2.9 Förråd, magasin
3 Personalrum m.m.




