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SITUATIONSPLAN 1:400

“UMa”

Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig 
symbol för omvärlden. 
Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppf-
yller kraven på funktionalitet och hög arkitektonisk standard. Sametingets skulp-
turella massor ger dess säregna identitet som är lätt igenkännbart även längre 
ifrån. Dessa massor hyser byggnadens alla offentliga rum. Deras shingel beklädda 
yta har en arkaisk utstrålning som understryker byggnadens offentliga funktion. Vid 
närmare granskning kommer detaljerna fram och framhäver byggnadens höga 
kvalitet och tidsenlighet.

Skillnaden mellan Kirunas natur samt terräng och det nya Sametinget suddas ut. 
Byggnaden ligger delvis under markytan och möjliggör användningen av tak som 
terrass och ingång för kontoren samtidigt som foajéns tak bildar ett stort skyddat 
uterum med eldstad för eventuella utomhusevenemang. Här ligger också plats för 
att bygga en bastu i framtiden.

Södra delen/Salar och Foajé
Huvudingång till Sametinget är från söder. Ingången, som flankeras av en shin-
gelvägg, leder besökaren genom glasdörrar till den rymliga foajén som utgör byg-
gnadens hjärta och arkitektoniska tyngdpunkt.
Ingångarna till alla viktiga utrymmen är lätta att finna. Vid behov kan utställnings-
salen och delar av andra rum utgöra en förlängning av foajén. En stor eldstad 
mellan biblioteket och plenisalen bildar ett varmt hörn i foajén med en hemtrevlig 
atmosfär med tanke på de mörka årstiderna.

Plenisalen ligger centralt i foajén. Salen har ett stigande auditorium för att skapa en 
multifunktionell sal för de lokala samerna. Boxer för tolkarna ligger på läktaren.

Inne i salarna syns de bärande limträbalkarna och fogarna som en del av arkitek-
turen. Till Plenisalen och biblioteken fås dagsljus via söderut riktade takljus som 
fungerar även när solen lyser lågt. 
Foajéns raka väggar är av glas för att öppna utsikter mellan salarna och maximera 
dagsljuset och kontakten med naturen. Här finns också caféet som fungerar som 
ett ljusrum.

Norra delen / Kontor
På norra sidan av foajén och salarna ligger kontorsvingen. Här stiger byggnaden 
upp till tre våningar och utgör en bakgrund till de shingelbeklädda salarna. Kon-
torsrummen öppnar sig mot syd och norr med glasväggar mot korridoren. Detta gör 
den breda kontorskorridoren öppen och ljus. Kontorsdelen kan nås  direkt från Her-
melinsgatan. Enkla planlösningar ger flexibilitet för att bemöta framtida behov och 
eventuella ändringar i rumfördelning. Ett öppet kontorslandskap kunde t.ex. ge 
möjlighet att rymma in mer folk på samma areal. Norra delen kan lätt utvidgas 
genom en utbyggnad på norra sidan med ankomst via foajén i första våningen.

Fasader
Byggnadens huvudfasad, med alla dess arkitektoniska element klart skönjbara, 
öppnar sig mot den livligt trafikerade Adolf Hedingsvägen. De norra och södra de-
larna sammanbinds till en helhet där träd, glas och omgivningens natur och terräng 
bildar en logisk och okonstlad materialvärld.

Underhåll
Servicetrafiken är koncentrerad till kontorsvingens norra sida med egen ingång.

Parkering
Idrottshallens 60 parkeringsplatser delas med Sametinget, 30 platser finns i car-
port. Det finns två handikapp-platser vid entrén. Parkeringsplats för två bussar finns 
vid Hermelinsgatan.

Byggarealer:

Programarea:  2 600m2

Lokalarea:  1. våning 1 774m2 + 2. våning 517m2+ 3. våning 517m2 =2 808m2

Bruttoarea:  3 332m2
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MAX 2,4m BREDA PRFABRICERADE ELEMENT:
SEKUNDÄRBALKARNA, VÄRMEISOLERING, LÄKTER, 
OCH TRÄPANEL TÄTSKIKT AV BITUMEN.

TAK LJUS, PRFABRICERADE STÅL 
OCH GLAS ELEMENT

SPIKLÄKT, MONTERAS PÅ PLATS

PRIMÄRBALKARNA, PRFABRICERADE ELEMENT

SHINGEL, MONTERAS PÅ PLATS

STÖDBALKARNA

VÄGGBEKLÄDNING MONTERAS PÅ PLATS

KONSTRUKTIONSPRINCIPER

KONTORSVINGEN
Foajeén och kontorsvingen bärs upp av en pelare-balkstomme av limmträ. Pelarna är 1. 
våning höga.

Pelarebalksystemet bär en håldäck-konstruktion av trä, förstärkt med en gjuten betong-
platta ovanpå. Pelare, balkar och håldäck av trä är prefabricerade element. Träet och 
balkarna sammanbinds till en bärande konstruktion med hjälp av ståldubbar och beton-
gen som gjuts på plats. 

Också taket bärs av håldäck av trä, förstärkt med armerad betong. Som värmeisolering 
används lecagrus och som vattenisolering bitumen.

Väggarna är icke-bärande trä-element.

SALER
Salarnas tak bärs av två böjda primärbalkar av limmträ. Dessa balkar, som är synliga 
inne i salerna, stöds mot varandra med balkar på båda sidorna av takljuset.

De böjda sekundärbalkarna av limmträ stöds mot primärbalkarna men förblir osynliga 
inne i väggkonstruktionen. Salarnas rundade form uppnås med hjälp av läkter och trä-
panel. Innerväggarna bekläs med väggpanel. 

Taket som stöds av primärbalkarna består av ca. 2,4m breda prefabricerade element. 
Ovanpå elementen monteras på plats läkter och shingelbeklädnad. Också inre väggpanel 
monteras på plats.

Som värmisolering i taket används cellulosaull och som vattenisolering bitumen. Ventile-
ring av takkonstruktionen sker genom en luftspringa i fogen mellan sockeln och taket 
och en springa vid takfönstret. Luftspalterna förbinds vid behov genom systematiskt 
borrade hål i läkterna.

Golven byggs mot mark med stålbetongplatta på sedvanligt sätt.

DIAGRAM ÖVER PREFABRICERADE ELEMENT I YTTERVÄGG 2

BYGGNADENS NETTOBEHOV AV VÄRME OCH KYLNING




