
NATURUM LAPONIA | SOLVARV

Naturum Laponia, motto: ”Solvarv” 

Koncept
I det arktiska klimatet norr om polcirkeln spelar solen och 
elden avgörande roller som ljusbärare och värmealstrare. Vårt 
förslag till naturum utgår från detta, och landskapets samspel 
mellan natur och kultur. 

Byggnaden vänder sig inåt mot ett centralt samlande rum där 
elden är den naturliga mittpunkten. Slitsar genom ytterväggen 
släpper in landskapet och himlen från alla väderstreck. Genom 
slitsarna strålar ljus in eller ut beroende på årstid och tid på 
dygnet. Slitsarna skapar också siktlinjer ut mot omgivningens 
storslagna panoramor och närmiljöns särpräglade karaktär. 
Upplevelsen av husets inre och landskapet utanför flätas sam-
man till en helhet. 

Porten till världsarvet Laponia
Besökarna möter världsarvet vid en välkomnande ankomst-
plats med information, rastplatser och parkeringsmöjligheter 
nära vägen. Parkeringsfälten delas av med skärmar av tjärat 
trä, som också används för att ge lä och skydd för sittplatser 
och fungerar som underlag för skyltning och information. Den 
södra delen av den befintliga grusplanen är en utbyggnads-
reserv som kan användas för tillfälliga evenemang och som 
helikopterplats och snöupplag. Utfyllnaden norr om infartsvä-
gen tas bort och naturen återställs. 
Ankomstplatsen utvecklas till ett nav från vilket man gående 
kan ta sig ut i naturen i olika riktningar, mot Stora Sjöfallets fjäl-
lanläggning i norr eller båtbryggan nere i viken. Promenadvä-
gen fram till naturum läggs med naturligt formade stenar från 
platsen som klyvs genom sågning. Sågsnitten utgör gångyta 
och ger en lättillgänglig väg som smyger sig in i landskapet.
Från ankomstplatsen leder även en grusad bilväg för han-
dikappfordon och transporter till en angöringsplats nära 
naturum.

Genom tallurskog mot vatten och fjällmassiv
Vandringen mot naturum går genom tallurskogen fram mot 
utsikten över Sareks fjällmassiv, Luleälven och det öppna 
fjällhedslandskapet i förgrunden. Framför entrén, i skärnings-
punkten mellan två stigar, bildas en plats med utsikt i flera rikt-
ningar. Byggnader, skärmar och vindskydd skapar tillsammans 
en inramad vy över det storslagna landskapet.
Byggnaden placeras skogsbrynet, just där marken sänker 
sig mot väster. Härigenom skonas fjällhedslandskapet från 
anläggningar som skulle förändra upplevelsen av det närlig-
gande omgivningen. Byggnadens golvnivå höjer sig över den 
sluttande marken och på terrassen i byggnadens spets skapas 
en ny betraktelseplats över  landskapet.

Skyddande skärmar och ombonade rum
Naturum, komplementbyggnader samt vindskydd och skärmar 
i landskapet tar alla sin utgångspunkt i klimatet och landska-
pets topografi. De formas med lutande väggar till skydd mot 
vindar och snö. Väggarna knäcks i trubbiga vinklar så att vind-
riktningen bryts och lä skapas. Skärmar och väggar vänder 
upp sina bredsidor mot syd och sydväst, där solen värmer och 
skapar ett behagligt mikroklimat. 
Naturum har sparsamt med öppningar i fasaden. Det ger bra 
klimatanpassning och skapar tillsammans med interiörens 
rena träytor en ombonad och varm känsla. Som utställnings-
byggnad blir rummen flexibla och tillåter stor variation i fram-
tida utställningsarrangemang. 
Byggnadens väggar och tak kläs utvändigt med en svarttjärad 
träpanel. Insidan består av väggar och tak i obehandlad norr-
landsfuru och golv i svart natursten. Det ombonade intrycket 
förstärks av färgstarka textilier av filt och vadmal.
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En livgivande eld mitt i byggnaden
Mittpunkten i naturum är härden – elden som ger värme och 
ljus och inbjuder till gemenskap. Den har en naturlig drag-
ningskraft. Här umgås man, lyssnar till guidens berättelser 
eller söker själv information i referensbiblioteket. Receptionen 
ligger nära liksom kaféet och läshörnan. Längre in i det öppna 
gemensamma rummet finns den permanenta utställningen. 
Övriga publika funktioner som hörsal, tillfälliga utställningar 
och experimentverkstad, grupperas i sammanhållna volymer 
med öppningar in mot elden. Genom det glasade vindfånget 
och slitsarna i fasaden blir elden en välkomnande signal redan 
innan besökaren nått fram till byggnaden.
Från receptionen har man god överblick över entrén och alla 
publika lokaler. Personallokalerna ligger samlade gör det möj-
ligt att samordna verksamheten.

Den stora terrassen, som vänder sig mot solen och utsikten, 
fungerar som en fortsättning av de publika rummen. Gradäng-
er i framkant ger många sittplatser samtidigt som avskärman-
de räcken kan undvikas. Terrassen är innesluten med väggar 
och tak som bildar en luftficka som skyddar mot ogästvänliga 
vindar. 

Midnattssol, norrsken och arktisk stjärnhimmel 
Himlafenomenen studeras bäst utomhus. Terrassen erbjuder 
genom den knäckta fasaden mer än 180 graders bildvinkel 
mot utsikten. Det lilla observationsrummet i utställningsdelen 
kragar ut utanför fasaden och ger en känsla av att man bok-
stavligt är i naturen. Upplevelsen är maximal med fri sikt mot 
himlavalvet genom glasade väggar och tak. 

En konstruktion för 25 m/s och 30 minusgrader
Byggnadens form anpassar sig till den extrema väderleken 
efter samma grundprinciper som samernas traditionella 
boningshus i torv, som alltid har tytt sig mot den mindre kalla 
marken. Formen medger att snö kan ansamlas mot väggar 
och på tak och öka isoleringsskiktet. De inåtlutande torvväg-
garna som utvändigt skyddas av slanor och späntade brädor 
stöttas invändigt i väggar och tak av trästolpar. 

Vårt förslag till naturum är en modern tolkning av detta bygg-
nadssätt. Väggar och tak utgör en kontinuerlig yta som genom 
sin lutning på ett vänligt sätt leder undan de starka vindarna. 
Vägg och tak är beklädda med luftig träpanel med ca 10 mm 
öppna spalter. Denna yttre skärm är kontinuerlig från vägg 
över till tak. Träpanelen som det yttersta skiktet, ökar livsläng-
den på bakomliggande tätskikt genom att belastningen från 
solens UV- och värmestrålning inte når dit.
Väggar och tak byggs upp av i princip samma typ av konstruk-
tion. Den bärande stommen, bestående av luftisolerade mas-
sivträelement, ligger fuktskyddad på den uppvärmda insidan. 
Det yttre skalet består av isolering, tätskikt och träpanel.
Grundläggningen är med platta på mark. Golvytan är större 
än takytan på grund av de inåtlutande ytterväggarna och kan 
dra nytta av ”värmekudden” under huset. Plattan ligger på 
fyllnadsmaterial, på det renskrapade berget, som återanvänds 
från parkeringsytan. 
I tak är tätskikt och isolering av cellglas, för att garantera ett 
låglutande, varmt tak som är vattentätt och helt diffusionstätt. 
Takvvattning tas om hand av en ränndal infälld i cellglasskiktet. 
Väggen är en luftad konstruktion med träullsisolering.
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LÄKT s 900
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UNDERLAGSTÄCKNING 
RÅSPONT
LUFTSPALT
VINDDUK
TRÄFIBERISOLERING 250 mm
LUFTISOLERADE HELTRÄELEMENT 200 mm

TRÄPANEL
BÄRLÄKT s 600 mm
PLAN PLÅT, DUBBELFALSAD
UNDERLAGSTÄCKNING
CELLGLASISOLERING 250 mm
UNDERLAGSTÄCKNING
LUFTISOLERADE HELTRÄELEMENT
BALKAR, LIMTRÄ
INNERTAK, PENDLAT, LUFTGENOMSLÄPPLIGT

NATURSTEN
BRUK
BETONGPLATTA
CELLPLAST 500 mm
MAKADAM
GEOTEXTIL
FYLLNADSMASSOR TILL BERG

TRÄPANEL
BÄRLÄKT s 600 mm
PLAN PLÅT, DUBBELFALSAD
UNDERLAGSTÄCKNING
SPONTADE BRÄDOR
SEKUNDÄRBALKAR LIMTRÄ, s 600 mm
PRIMÄRBALKAR LIMTRÄ
INNERTAK, PENDLAT
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NORR

0 10 20 30 m
FASAD  MOT ÄLVEN 1:200 [A1] 1:400 [A3]PLAN 1:200 [A1] 1:400 [A3]

Ekologisk balans
Konceptet är att byggnaden skall bidra till ekologisk balans 
genom att utnyttja de resurser som finns på platsen och 
återvinna värmeenergi. Trä är ett förnyelsebart material som 
binder koldioxid och har lång livslängd och lågt underhåll.
Energibehovet blir lågt genom en välisolerad konstruktion, låg 
fönsterarea och en tung massivträstomme. Stommen fungerar 
som ett värmebatteri som jämnar ut temperaturvariationer. 
Konstruktionen är mycket lufttät och är uppbyggd för att mini-
mera köldbryggor.
Värmebehovet tillgodoses med bergvärme. Byggnaden värms 
på effektivaste sätt via väggmonterade, vattenburna radiatorer. 
Den centralt placerade eldstaden ger tillskottsvärme, som via 
en lågvarvig fläkt kan cirkulera varmluften ut i byggnaden.
Ventilationen är naturlig ventilation via luckor i fasad i kom-
bination med ett FTX-system med märmeåtervinning. Under 
sommaren kan den svalare nattluften användas för att kyla 
den tunga stommen. 
Byggnadens material är lätta att demontera och sortera. 
Grundplattan sågas och avlägsnas och när fyllet avlägsnats 
kan platsen med tiden återskapa sitt humuslager på berget. 

Ytor:
Entré mm     201 kvm
Utställning och publika utrymmen  382 kvm
Personal och interna utrymmen  63 kvm
Service och teknikutrymmen   68 kvm
Komplementbyggnad vid angöringsplats  14 kvm
Totalt BRA [inkl. kommunikation]  750 kvm
Total BTA [mätt i golvnivå]   830 kvm
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