
ETT SAMISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi vill nalkas uppgiften med några budord som vi 
uppfattar som vägledande för samernas traditionella 
sätt att bygga i vildmarken:
    
- varsamhet, lämna inga spår i naturen
- måttfullhet
- enkelhet
- ändamålsenlighet

BYGGNADENS PLACERING

Vi utgår från den befintliga parkeringsytan, som 
utgör ett oåterkalleligt ingrepp i naturen. Efter 
uppsnyggning behålls den för parkering och 
eventarrangemang. Från parkeringen går vi kortaste 
vägen till skogsbrynet, där panoramat mot väster 
breder ut sig. Där, i slänten skyddad av tallarna, 
placerar vi byggnaden. Vi får på så sätt minsta 
möjliga ingrepp i skogen för anslutningsväg och 
ledningar. Läget ger fin utsikt åt väster och söder 
och lämnar den plana, öppna delen av området helt 
fri. 

BYGGNADENS FORM

Planformen kan ses som ett utsnitt av en tältkåta. 
Kåtan har en geometriskt enkel, lättbyggd och 
ändamålsenlig form. Vår kåta är bearbetad för att 
passa till byggnadsprogrammet och det valda läget. 

Byggnaden lyfts upp på plintar för att minimera 
ingrepp i marken. 

Den avsmalnande formen kan ge en gynnsam 
aerodynamik för nordvästliga vindar så att lädrivor 
undviks och snön blåser bort från entren.  

Det brutna taket, bevuxet med fjällväxter, liknar ett 
grönt lågfjäll. 

Entren formas som en öppen famn som bjuder in 
besökare som kommer från parkeringen. 
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SITUATIONSPLAN
Stuor Muorkke, platsen för Naturum, erbjuder 
flera av Laponias karaktäristika; urskog, högfjäll 
och vatten. Den storslagna naturen dominerar 
platsen, känslan av vildmark är överväldigande där 
nordvästvinden har fritt spelrum från Atlanten längs 
Stora Luleälvens dalgång. 

Besökaren anländer via parkeringen med bil buss 
eller skoter. Den stora grusytan delas upp av 
diagonalställda stenmurar som lånat sitt formspråk 
från uddens stenterrasser. I de sydvända slänterna 
bakom murarna skapas ett gynnsamt mikroklimat 
som ger förutsättningar för etablering av vegetation.

En bekväm träspång leder från parkeringen 
genom tallurskogen över höjdryggen. Körytan för 
transportfordon som behöver köras ända fram till 
byggnaden utgörs av hjulspår på vardera sidan om 
spången, förstärkta med grovt makadam. Mellan 
stenarna växer kråkris, ripbär m.fl. fjällhedsväxter 
som är naturligt förekommande på platsen. Eftersom 
bara enstaka fordon kör här kan riset etableras och 
täcka en stor del av ytan. Stenytan och växterna 
skyddas från skador av vinterns snöröjning genom 
att spången ligger något högre och är försedd med 
längsgående balkar som styr nivån på snöslungan/
plogen. 

I höstens och vinterns mörker visar svagt ”glödande” 
pelare av corténstål vägen genom skogen utan att 
blända eller förta natthimlens ljus.

Vid spångens slut möter Naturum med välkomnande 
uppglasad entré. Byggnaden ligger insmugen i 
sluttningen mellan urskog och fjällhed där den får 
lä av skogen men med fria utblickar över Langas 
vatten mot Sareks högfjäll. Huset ger intryck av 
att ha blivit ditlyft, inplacerat mellan träden och 
stenarna utan att göra åverkan på naturen och utan 
att störa renarnas och älgarnas rörelser över udden.

Från Naturum leder en spångad stig ner på udden 
och fram till vattnet. Enkla rastplatser i lä för vinden 
och med utsikt mot fjällen inbjuder till paus. En 
brygga gör det enkelt att komma fram till vattnet. 
Stigen leder vidare i en slinga genom skogen 
mot den planerade bron över till Stora Sjöfallets 
Fjällanläggning. Stigens spångning och placering 
i terrängen gör området runt Naturum tillgängligt 
för alla, oavsett eventuella rörelsesvårigheter. 
Längs stigen finns möjlighet att ge information om 
kulturlämningar, vegetation, djurliv mm på platsen 
som komplement till byggnadens utställningar.
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PLANLÖSNING

Här eftersträvar vi maximal ändamålsenlighet. Kök 
och personalutrymmen ligger åt öster med sikt mot 
entren. En person ska kunna betjäna reception, cafe 
och butik. 

Cafeet ligger mitt i huset med utsikt mot väster 
och överblick över utställningarna, som ligger 
nedsänkta i en bågform runtom. Arran fungerar som 
rumsavdelare och ger intimitet när besökarna är få.  

Utställningsytorna är flexibla utan bärande 
mellanväggar och kan delas upp med rumshöga 
lättväggar, skärmar eller hängande ”rakas”. 

Grupprum och hörsal ligger i ett övre plan. Via 
hörsalen kommer norrljus ner i cafeet. Här ligger 
också rummet för himmelsobservationer med sitt 
glastak. Utrymning från övervåningen sker via en 
gångbrygga till ett utsiktstorn, som ger sikt över 
skogen österut. En flagga högst upp annonserar 
huset mot stora vägen. 

Vindfånget har ett ryggsäcksrum och två toaletter, 
som kan nyttjas när huset i övrigt är stängt (inre 
vindfångsdörren låst).  

INTERIÖR

Golvet i entreplanet  beläggs med natursten. 
Utställningsrummen får ett robust ”snickerigolv” 
av lutbehandlad gran, lätt att spika och skruva i. 
Väggar och innertak av vitlaserad gran. 

YTREDOVISNING

BTA 806 m2 + fläktrum 45 m2 = 851 m2
BRA 759 m2 + fläktrum 43 m2 = 812 m2
(Kallförråd och soprum ingår ej). 

Bottenplan Våning 1tr Takplan
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Papptäckning + sedum-
beläggning

Takreglar/takkassetter
av masonitbalkar 

Pelare och åsar 
av umträ

Ventilation

Norrljus

Mellanbjälklag av trä

KONTORRECEPTION
ARRAN

CAFÉ

UTSTÄLLNING

Avlopp samlas i bakkant

Golvbjälklag av trä

Grundläggning på förtillverkade
betongplintar och grundbalkar

Befintlig mark sparas

Ytterväggar av träreglar 
med bred lockpanel

Utsikt från caféet

HÖRSAL

BYGGTEKNIK

Så mycket som möjligt förtillverkas för att undvika 
skador på terrängen. Schaktarbeten minimeras 
genom grundläggning med förtillverkade plintar och 
grundbalkar. VA- ledningarna samlas i den högre, 
östra delen av byggnaden. 

Trä är dominerande material. Taket bärs av 
längsgående åsar i limträ på limträpelare med 
erforderliga snedstag i de öppna delarna. 
Takbjälklaget kan göras som kassetter med 
masonitbalkar. Mellan- och golvbjälklag i limträ 
eller kertobalkar. Fasader i stående bred lockpanel, 
struken med järnvitriol. Taket täcks med sedum, 
speciellt komponerad utifrån lokalklimat och 
eftersträvat färgspel. 

ENERGI

Placeringen av huset i skydd av skogen, måttliga 
fönsterytor, effektivt utnyttjad husvolym och 
extra tjock isolering ger förutsättningar för god 
värmeekonomi. Effektiv värmeväxling i kombination 
med bergvärme kan vara nästa steg. 

Fasad mot nordväst Fasad mot sydost

Fasad mot nordost

Sektion genom café 1:100 (A3 1:200) Sektion genom observationsrum 1:100 (A3 1:200)

Fasad mot sydväst
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