
NATURUM LAPONIA
En byggnad som både ansluter till och reser sig ur landskapet.

Utgångspunkten är den unika möjligheten att ordna en ny plats 
för rekreation och lärande i den världsunika naturmiljön vid 
Stora Sjöfallet, Stuor Muorkegårttje. Utmaningen är att gestalta 
en byggnad som dels fungerar i den känsliga naturmarken med 
bevarande av de värden den representerar, dels gör naturen 
tillgänglig genom att en helt ny plats etableras, en lockande och 
överraskande utpost som markerar och synliggör världsarvet. 

Kontext
Naturum Laponia blir en referenspunkt i landskapet; väl synligt 
och igenkännbart möter det besökaren som färdas i den storslagna 
naturen längs Luleälven, längs vägen, på vattnet eller över isen. 
Det är också positivt att Naturumbyggnaden i en vidare kulturell 
och internationell kontext med en tydlig gestalt kan fungera som 
referenspunkt och representant för Lapplands dubbla världsarv.

Promenadstigar och platser
Från Naturum leder två längre promenadslingor vidare ut i naturen. 
Stigarna bildar en kontinuerlig promenad där naturumbyggnaden 
fungerar som nod och en av flera hållpunkter. Utformningen av 
stigarna anpassas till naturmarkens karaktär, en upplyft träspång 
eller en hårdgjord yta på marken. Målet är att låta besökarna nå 
fram till de mest intressanta platserna i området och samtidigt 
minimera ingrepp och slitage av naturen. Hänsyn måste också 
tas till renskötselns behov, vilket också kommer att styra slingans 
exakta läge.
Längs slingan föreslås ett antal infoplatser med olika egenskaper 
och karaktär. Varje plats gestaltas med fokus på att visa naturens 
olika uttryck: en utsiktsplats mot kalfjället, ett himmelsskådar rum 
på höjden, en grillplats i gläntan, en vindskydd terrass nära vattnet.
Promenadslingan ansluter till en bryggplats i söder och en bro i 
norr och ger besökaren möjlighet att fortsätta sin naturvandring. 
Från parkeringen i öster anläggs en ny grusad bil- och gångväg som 
leder fram till Naturum.
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Angöring
Placeringen på relativt plan mark underlättar angöring och 
tillgänglighet. Entré, inlastning och uteplatser är placerade 
på de östra respektive västra långsidorna för att undvika 
ansamling av snö med den förhärskande nordvästliga 
vinden. Både huvudentré och övriga ytterdörrar är indragna 
och kan skyddas med en skjutport när Naturum stängs under 
perioder. Eventuellt  ytterligare vindskyddade uteplatser kan 
enkelt ordnas genom liknande indragna platser i fasaden.

Byggnaden 
Vägen leder fram till Naturum som möter där skogen öppnar sig så att en entréplats formas 
mellan huset och den naturliga slänten och skogsbrynet mot öster. Entréfasadens kontur reser 
sig ur landskapet, stora ytor filtrerar ljus och blickar in i och genom byggnaden. Entréporten 
markeras helt glasad och med ett yttre förrum under tak.
Väl inne öppnar sig hela vyn över Lulevattnet, med Stora sjöfallet rakt fram, klipphällarna på 
udden och de branta fjällen i söder.
Likt landskapets stora rum formas genom att skogen och fjällen omväxlande öppnar och sluter 
sig ordnas programmet i ett öppet sammanhang där respektive funktion ändå får sin avskilda 
plats. En serie bågformade tak ordnar interiören i en sekvens av omväxlande låga och höga 
rum. Från entré och reception får besökaren direkt förståelse för Naturums olika delar.

Planen är uppbyggd kring en kärna som rymmer personalutrymmen, kök och mötesrum. 
Direkt till vänster om entrén finns hörsal, tillfälliga utställningar och experimentverkstad. 
Entrérummet inkluderar café och butik och har utgång mot terrassen utanför. Särskilt 
sommartid kommer en enkel rörelse genom huset och mellan café och uteplatsen att 
vara viktig. Till höger leder rummet vidare mot läshörna, permanenta utställningar och 
observationsrummet. Graden av öppenhet, vilket är positivt för överblick från reception 
och butik, kan beroende av besökarantal och val av utställning justeras med fasta delar av 
inredningen.
Rummen vänder sig dels inåt skogen och bergen i öster, dels ut mot vattnet och fjällen i väster 
och söder. En växling uppstår så att besökaren får del av nya vyer vid rörelsen från en aktivitet 

till nästa.
Det stora rummet för permanenta utställningar är tänkt som en generell bas för vidare 
gestaltning av utställningen så att ljussättning och utblickar kan styras genom variation av 
den halvöppna träfasaden. Vägghöjden är som lägst 3,5m.
Läshörnan är redovisad som en halvöppen plats för referenslitteratur nära reception och 
butik. De omgivande väggarna får en höjd som ger avskärmning för sittande och överblick 
för stående.
Observationsrummet avslutar sekvensen mot norr och föreslås som ett samlande rum där 
besökaren står under en låg kupol med vid vinkel mot himlen. Ett utförande med vertikal 
glasning är också möjligt.
De lutande avsluten där byggnaden mjukt möter terrassytorna kan användas som sittplatser 
och utomhusgradänger / auditorium, som grillplats och förstås när snön ligger som lutande 
lekytor och backar. Utrymmet under dessa delar utnyttjas för kallförråd i norr och som ett 
förrum till utomhuswc samt direkt inlastning till verkstaden i söder.

Interiöra material är främst sten- och plankgolv, väggar och tak av plywood med fält av 
träpanel. I reception och entré finns möjlighet att använda färg utan att konkurrera med 
utställda föremål, en detaljerad färgsättning kommer att utarbetas när en tydlig bild av 
utställningarna är presenterad.  Mellan arbetsrum, kök och reception finns glasytor med 
en gles träpanel liknande exteriören så att en naturlig kontakt och överblick finns mellan 
personal och publika ytor.
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Konstruktion
Förslaget är inspirerat av det samiska förhållningssättet till byggande i fjällmarkerna: minimal 
naturpåverkan och reversibelt. Allt kan demonteras och föras med till nästa plats. Det material 
som är uttjänt får återgå till naturen. 
Med denna utgångspunkt - en förutsättning för att bygga i den unika urskogen vid Stora sjöfallet 
- vidareförd till samtida konstruktionsteknik föreslår vi en byggnad helt i trä och med minimalt 
inslag av oorganiska material. Stomme föreslås av massivträ och limträ. Grundläggning sker 
på plintar, bottenbjälklaget är upplagt med primär och sekundärbärning i ett skikt för att 
minimera höjdskillnaden till marken utanför. Fasad och tak får en beklädnad av kraftig 2” furu 
i tre olika bredder. Virket åldras naturligt får med tiden en silvergrå nyans som ansluter till 
naturmarken. Fasaden kan glesas ut för att sila in dagsljus och omvänt låta byggnaden glimra 
och glöda den mörka delen av dygnet. Taket beläggs med samma typ av 2”-trall som används 
på de anslutande promenadspängerna. Eventuell utvändig solavskärmning, markiser och 
liknande kan integreras i fasaden.

Area sammanställning
kvm BTA   kvm BRA inomhus
874,50    740
    kvm BRA kallförråd
    70

En grundläggning med platta på mark är också möjlig under förutsättning att grus och och 
isolering läggs helt ovanpå befintlig mark utan schakt. En sådan lösning blir då också reversibel 
och har vissa klimat och energimässiga fördelar, men är inte i lika hög grad helt baserad på 
förnyelsebara material. Teknik och installationsrum är samlade på ett övre plan i byggnadens 
mitt. 
Sammantaget ger byggnadens samlade planform och därmed begränsade omslutande 
fasadarea förutsättningar för en ekonomisk och effektiv byggnation och långsiktig förvaltning.
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