
VY FRÅN KÖKET MOT ENTRÉ OCH RECEPTION

Nåna, nåna... Den med de höga vajande hornen Den med de väldiga horntaggarna Nåna, nåna... Sarven, den vita högväxta Får lyfta än en gång Nåna, nåna... Den präktigt ståtliga kronan Nåna, nåna... Den med de resliga vajande hornen Alesgahtsem den med de bakåtriktade horngrenarna Nåna, nåna...

Av tillfälligheten, som fällhornet lägger sig bland riset på 
markens lavar, placerar sig  byggnaden i landskapet. 

Det är inte de eviga värdena som manifesteras utan snarare 
nyckfullheten och förgängligheten. Som vandringen i 
landskapet leder förbi platser och ting, är byggnaden 
bara en del av dessa i ett flöde av iakttagelser. En mer 
organiserad sekvens av naturen som snart kan återgå till sin 
ursprungliga form…

Ljuset spelar en viktig roll för gestaltningen liksom den 
visuella relationen till omgivningen. Den pragmatiska 
funktionen möter överordnade formmotiv i en 
rumsgestaltning som skall upplevas som något unikt.

Vi befinner oss mitt i ett vägskäl där möten sker mellan 
myternas mystik och vår verklighets värld.  Ett kosmos där 
varelser och andar av alla slag har valt att finna denna 
osedvanligt vackra plats. Vi befinner oss där och är nu en 
del av riktigheten i den berättelse vi själva bidrar till att 
skapa i denna stund. Vår resas mål har vi nått genom att 
befinna oss i Stuor Muorkke i den mån vi väljer att betrakta 
det med jordiska mått. En plats som valt att omges av 
Stallobákti och Gánijvárás, Ibba tjåhkkå och Bárnejohka, 
vi ser Nieras och Gierkavtopparna där eldar har brunnit, 
skatter gömts och renar flyttat.  
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UTsNITT  F �:400

NATURUM – lANDsKAP
�  Entré Naturum parkering och samlingsplats
2  Utsikt mot högsta klippan på udden.
3  Entré, utsikts- och samlingsplats vid huvudentrén.  
4  samlingsplats med eldstad.
5  Mötesplats där stigarna möts vid två gamla tallar. 
6  Plats vid vattnet med utsikt mot fallet. 
7  Viloplats längs vägen vid vattnet.  
8  Plats vid speciell klippa 
9  Viloplats
�0  Utsiktsplats högt över vattnet längs alt. slinga 
��  Viloplats åt söder
�2  Planerad båtplats med eldstad och väderskydd. 
�3  Plats i skogsglänta med utsikt och väderskydd
�4  Plats där lämnar stigen åsen
�5  Entréplats och väderskydd vid planerad bro. 
�6  Viloplats ovanför myren
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PARKERINg

Infarten markeras med en hög stele av grånande slanor. Med en 
triangulär bas skjuter den spetsiga konstruktionen upp 6m över mark. 
Bakom slanorna glimmar färgat glas. Vårsolen sprider färgstrimmor 
över snötäcket. Försedd med belysning utgör den en vägledande fyr 
när mörkret faller.

Efter att ha svängt av från huvudvägen möter man en mur av 
sjöfallskvartsit och svänger vidare mot parkeringen och porten till 
naturumvägen. Det går inte att undgå samlingsplatsens ”installation” 
av vertikala slanor. Här kan man samla skolklasserna när alla klivit av 
bussen. Om man behöver vänta finns det gott om sittplatser.
     Söderut ligger den stora parkeringsplatsen avdelad av 
oregelbundet formade vegetationsytor. Mellan dessa gröna stråk får 
det plats drygt 20 bilar i varje rumsbildning.

Bussparkeringen ligger på motsatta sidan mot porten till 
naturumvägen. Porten tjänstgör också som informationstavla.  Plats 
för sopsortering finns vid infarten till den hårdgjorda ytan norr om 
parkeringsplatsen. På denna yta kan snö tippas utan att det skadar 
omgivande vegetation. Sommartid är ytan en extra resurs som kan 
används helikopterlandningsplats, särskilda arrangemang och extra 
parkeringsyta.

ANgÖRINg

Mellan parkeringen och Naturum byggs en gångväg som även ska 
nyttjas av varubilar, räddningstjänst m.fl. Vägen byggs i stenmjöl. 

En optimal väglinje med sin början där stigen går in i skogen idag 
söks, som skonar tallarna och ristäcket, i möjligaste mån, och undviker 
de stora blocken. Befintliga block tas tillvara och används som stöd 
åt den nya vägens kanter. Marken jämnas till med bärlager och ges 
ett ytskikt av stenmjöl från krossad Sjöfallskvartsit. Det tillvaratagna 
humustäcket används till att hela skadade ytor.

TIllgÄNglIgHET

Byggda vägar och stigar kan nyttjas av alla. Lutningar i längdled 
överstiger inte 1:20. Räcken sätts upp för ramper där lutningen är 
1:20. Byggda stigar i trä förses med avåkningsplanka på ömse sidor. 
En parkeringsplats för funktionshindrade finns självklart vid Naturum.
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NÄROMRÅDE, �:400
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Uppställningsplats f skotrar

lANDsKAP NATURUM

Vägen genom skogen är underordnad landskapet, är smal och ligger 
något över befintlig mark. Den lilla höjdskillnaden tas upp med tillvara-
tagna stenblock längs vägens kanter. Parkeringsytan och vägen ges ett 
ytskikt av stenmjöl på krossad sjöfallskvartsit.

Naturmbyggnaden är placerad i gränsen mellan tallurskogen och den 
vindpinade hällmarken mot sjön. Här öppnar sig landskapet och mäk-
tiga siluetter bildar horisont i alla väderstreck. Besökarna närmar sig 
byggnaden vägledda av den framträdande Staloklippan i fjärran. 

Från entréplatsen utgår vandringsleder runt udden och bort till bron 
över Vietasjåkka och tillbaka till parkeringen. Längs stigen på åsens 
krön som leder fram till bron i norr skapas en plats där utsikt ges mot 
de två holmarna i Langas och mot Sjöfallet. Stigarna byggs i trä och 
ligger ca 30-45 cm över befintlig mark, i syfte att minimera ingrepp 
och undvika schaktning

En generös samlingsplats med eldstad skapas söder om entréplatsen 
med stöd i terrängen. 

Den svårforcerade blockiga terrängen nedanför byggnaden görs 
tillgänglig med ett system av ramper och spänger i hållbart kärnvirke. 
Här når man platser där det storskaliga landskapets rumslighet kan 
uppfattas lika väl som Stora Sjöfallet och märkliga vågformationer när 
vind och strömmar krusar vattenytan i ett rutmönster. Spängerna leder 
också till pontonbryggan där turistbåten lägger till i skydd från den 
förhärskande nordvästliga vinden.

NÄROMRÅDE, �:400KÄNslIg NATUR- OCH KUlTURMARK

Den blockrika skogsmarken och den öppna klimatutsatta 
fjällheden vid vattnet är extremt känsliga för slitage. Växttäcket 
på marken är tunt och rivs lätt bort. Naturens förmåga att läka 
sår är mycket begränsad och tar lång tid. För att minimera 
ingreppen, undvika schaktning och samtidigt styra människors 
rörelser i skogen och på udden byggs stigar och platser i trä 
över mark.

Leder och platser ska genom sin dragning och lokalisering 
tillsammans med den information som ges bidra till att presentera 
platsen. 

sKOTERTRAFIK

En ny skoterled till Stora Snöfallet planeras gå på norra sidan av 
Sjöfallsleden. Skotertrafik till Naturum sker på utmärkt led, med 
passage av vägen, förslagsvis vid Lappviken. Leden går vidare ut 
på isen längs den synvända stranden bort till den lilla viken, norr 
därom, och upp till uppställningsplats vid Naturum. När det är 
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FAsAD MOT NORR

TYPsEKTION �:�00, KONsTRUKTIONsPRINCIP

Den bärande strukturen till Renhornet består helt av trä. Huvudbärningen be-
står av limträramar med inbördes avstånd om 4.8 m. Dessa är tänkta att 
sättas samman på byggplatsen! I tak såväl som i golv består dessa ramar av 
dubbla limträbalkar som famnar om de vertikala pelarna i den främre glasade 
fasaden och de vinklade elementen i den bakre nästan täta väggen. De ver-
tikala elementen skjuts emellan de dubbla balkarna vilket skapar möjlighet att 
på plats åstadkomma enkla ramhörn som dels är momentupptagande, dels 
medger en flexibilitet att justera höjden och därmed åstadkomma en vari-
erande form med standardiserade konstruktionselement! Tanken är att såväl 
pelarna som de vinklade elementen utförs exakt lika och att de kapas på plats 
efter ihopsättning med de horisontella balkarna i tak och i golv. 

De dubbla golvbalkarna placeras på två plintar som är indragna från re-
spektive fasad. När dessa huvudbalkar är på plats skall man inte behöva 
beröra marken i den fortsatta byggprocessen! Mellan ramens golvbalkar plac-
eras platsbyggda I-balkar i vinkelrät riktning mot huvudbalkarna och med in-
bördes avstånd om 600 mm. Ovanpå I-balkarnas underflänsar placeras en 
trossbotten som monteras från ovansidan. Därefter isoleras utrymmet mellan 
sekundärbalkarna. På I-balkarnas ovansidan kan sedan golvbeläggningen 
monteras.   

Takkonstruktionen byggs upp på liknande sätt som golvkonstruktionen med 
huvudbärning bestående av de dubbla limträbalkarna och med sekundärer av 
platsbyggda I-balkar placerade vinkelrätt och emellan primärbärverket. Detta 
för att minimera den totala konstruktionshöjden. De platsbyggda I-balkarna 
spikas ihop av skivor och reglar där skivans höjd lätt kan anpassas efter takets 
något varierande konstruktionshöjd.  

Stabiliseringen av byggnaden mot vindlaster sker dels genom den momen-
tuppptagande ramkonstruktionen, dels genom skivverkan i väggar. De hori-
sontella laster som kommer ned i golvkonstruktionen förs vidare ned till hälle-
berget genom tre stabiliserande kvadrater där varje sida i respektive kvadrat 
har sneda stag.

VY FRÅN ENTRÉN  MOT CAFÉ OCH TIllFÄllIgA UTsTÄllNINgARPERMANENT UTsTÄllNINg

FAsAD MED ENTRÈ MOT sÖDER

FAsAD MOT ÖsTER

FAsAD MOT VÄsTER

PlAN �:200 
HUVUDBYggNAD OCH KAllFÖRRÅD 

PERsPEKTIV/sPRÄNgsKIss
MOT VÄsTER

PlANlÖsNINg

Naturumbyggnaden har en BTA- yta om 824 kvm och är organiserad 
så att utrymmen, som ska vara tillgängiga efter stängningsdags, 
ligger i anslutning till entrén. Från vindfånget når alla besökare 
toaletterna vilken tid på dygnet som helst. För grupper, föreningar, 
etc., är det möjligt att få tillgång till mötesrum och experimentverkstan 
(som också tjänar som ett enklare kök). Utan att passera entrén med 
butik, reception, mm, kan grupperna få tillträde till hörsalen via 
mötesrummet. Genom att inte låsa den yttre porten till vindfånget blir 
det onödigt att bygga ytterligare en toalett för rörelsehindrade och en 
vanlig toalett (se program). 

Från den centralt placerade receptionen har man uppsikt över entré, 
butikhyllor, café med eldstad och ingångar till utställningar och 
hörsal. Vid lågsäsong kan reception och café betjänas av samma 
person. Köket är öppet mot den publika delen för bättre kontakt med 
besökarna.

Ett glasat snitt i den böjda väggen för in himmelsljus och norrsken i 
byggnaden. (Som ett komplement finns ett observationsloft där rörliga 
besökare kommer extra nära). 

Den permanenta utställningen består av två delar med olika 
ljusförhållanden. Från ett yttre ljust rum med utblickar i tre väderstreck, 
når man den mörka avdelningen med sina magiskt belysta montrar. 
Här har den samiska föreställningsvärlden med himmelska, jordiska 
och underjordiska sfärer fått ett fysiskt uttryck. Utställningslokalen 
inbjuder till rundvandring.

Utrymmet för tillfälliga utställningar ligger i anslutning till caféet, för 
att locka återkommande besökare. Gränsen mellan serveringen och 
denna utställningsdel är medvetet flytande för att passa utställningar av 
varierande omfång. Med skärmväggar och mörka gardiner kan man 
skapa ett dunkel som krävs vid projektioner och konstljusbelysning. 
Permanentutställningens mörka del har samma yta som reserverats för 
tillfälliga utställningar. En rockad är möjlig.

TEKNIK OCH MATERIAl

Fasaderna är klädda med aspspån, ett material som visat sig vara 
mycket motståndskraftigt som taktäckningsmaterial på hundraåriga 
kulturbyggnader. Aspen blir vackert ljust silvergrå med åren. Taken 
täcks med gråvit takpapp. Dropplister, fönsterbleck och andra 
plåtarbeten utförs i obehandlad aluminiumplåt som åldras vackert 
matt silverfärgat. Tunna silverglänsande aluminiumbleck avslutar de 
spånklädda väggarna uppåt med endast en liten skuggbildning. 
Horisontella linjer och bågformer ges en nyanserad förstärkning.

En utgångspunkt har varit sunda material, kretsloppstänkande och 
energisparande lösningar. Då byggnaden kommer att stå tom under 
delar av vinterhalvåret, krävs ett värmesystem som klarar längre 
perioder med mindre tillsyn.
En bergvärmepump har här större fördelar än flis- eller pelletseldning. 
Byggnaden ges en kraftig värmeisolering av fuktbuffrande träfiber. 
Självdragsventilation är att föredra då man slipper kanaldragningar 
och störande ljud. Den förhärskande vindriktningen skapar sug 
på byggnadens läsida där högt sittande fönster kan fungera som 
frånluftsventiler. VA-anslutningen från turistanläggningen dras under de 
nya spängerna där så är möjligt för att skona naturen. ”Grön” el kan 
köpas från närliggande vindkraftverk.

PERsPEKTIVFAsAD MOT VÄsTER

PERsPEKTIV MOT
ENTRÈgAVEl
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