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”Området är ett framstående exempel på hur jorden har 
utvecklats framför allt geologiskt, och hur ekologiska och 

biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående 
naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom 

betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda den biologiska 
mångfalden. Området som alltsedan förhistorisk tid har varit 

befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett 
nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar 
och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till 

ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala 
utveckling.” 

Unesco:s motivering till Laponias världsarvsutnämning 



5

Inledning  
Syftet med tävlingen är att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till 
utformningen av ett naturum som kan ligga till grund för fortsatt projektering och 
genomförande. 

Detta är programmet till arkitekttävlingen för naturum i Stora Sjöfallets nationalpark i 
världsarvet Laponia. Programmet utgör riktlinjer och villkor för de arkitektkontor som 
blivit inbjudna till tävlingen efter att ha gått vidare i prekvalificeringen. Startmöte 
kommer att hållas i Stuor Muorkke den 18-19 november 2008. 

Programmet är upplagt i sex avsnitt:  
• Inledning  
• Tävlingsuppgiften  
• Bakgrund  
• Beskrivning av tävlingsområdet  
• Naturum  
• Tävlingstekniska bestämmelser 

Foto: Carl-Johan Utsi. 
Kalvmärkningen sker under de svala sommarnätterna. Tillfälliga kåtaläger växer upp kring 
kalvmärkningshagen.
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Tävlingsuppgiften 
I tävlingsuppgiften ingår att:  

• Gestalta naturumbyggnaden i Stuor Muorkke 
• Gestalta utomhusmiljön med planering för entré, parkeringsplats, gångstigar 

och placering för bro.  

Ortofoto över platsen där naturum ska anläggas. Den s.k. ”Vägen västerut”  bryter igenom landskapet. I 
områdets sydöstra del ligger samevistet och den norra sidan utgör strandkanten för 
Viedásjåhkkå/Vietasjåkk 
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Bakgrund
Laponia  
Laponia i Lapplands fjällvärld fördes in på världsarvslistan 1996 som ett natur- och 
kulturarv. Det är ett av Europas största sammanhängande naturlandskap och ett av 
kärnområdena för samisk kultur. 

Laponia eller Lapplands världsarv är namn som tillkommit i samband 
världsarvsutnämningen. Samerna kallar det Mijá ednam – vårt land. Området är ett 
kulturlandskap med spår efter människor sedan istidens slut. Den samiska kulturen och 
rennäringen är fortfarande levande. I Laponia finns bosättningar, flyttningsleder och 
betesmarker för stora renhjordar och samerna följer ännu renarnas årstidsbundna 
vandringar mellan skog och fjäll. 

Laponia består av nationalparker och naturreservat med olika naturtyper och skiftande 
karaktärer. Området uppvisar märkliga och storslagna geologiska bildningar och 
naturtyper. Sveriges största myrområde samsas med fjällmassiv och fjällslätter, 
urskogar, glaciärer, stora sjöar, forsar och deltaland. Området har ett rikt djur- och 
växtliv med flera utrotningshotade arter.  

Källa:www.laponia.nu 
Området som blivit utnämnt till Lapplands världsarv sträcker sig 20 mil i väst-östlig riktning. 

Världsarv 
Den 6 december 1996 utsågs Laponia till Lapplands världsarv av Unesco:s 
världsarvskommitté. Grunderna för utnämningen var i korthet dess rika biologiska liv, 
sitt historiska värde för den samiska kulturen och sitt värde som samiskt kulturlandskap. 
Totalt finns 851 världsarv. Laponia är ett av tjugofem områden som är utnämnt både på 
natur- och kulturkriterier. Världsarvskommitténs motivering var följande: 
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”Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framför allt geologiskt, 
och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående 
naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att 
skydda den biologiska mångfalden. Området som alltsedan förhistorisk tid har varit 
befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadområde i norra 
Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed 
som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.” 

Laponiaprocessen  
Sedan 2005 pågår ett arbete i vilket de berörda samebyarna genom föreningen Mijá 
ednam, Jokkmokks och Gällivare kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt 
Naturvårdsverket arbetar för att formulera en gemensam inriktning av och en plan för 
fortsatta insatser kring Laponia. Detta resulterade 2006 i en överenskommelse om det 
fortsatta arbetet. Parterna har upprättat en gemensam värdegrund: 

Lapplands världsarv, Laponia, är en helhet i vilken det viktiga förhållandet mellan 
människan och hennes omgivning betonas. Denna helhet är ett omistligt arv som 
ska överlämnas till kommande generationer. Den samiska kulturen fortlever och 
rennäringen brukar landskapet samtidigt som nya samiska näringar bedrivs i 
samklang med de natur- och kulturvärden som legat till grund för 
världsarvsutnämningen. 

Kulturlandskapet, nationalparkerna och naturreservaten värnas och vårdas på ett 
sådant sätt att deras värden består, att de är ett föredöme inom natur- och 
kulturmiljövård och en tillgång för utvecklingen i berörda kommuner. Besökarnas 
upplevelser förstärks genom lämpliga informations- och andra insatser. 

Efter att parterna upprättat en hemställan till regeringen (se programhandling 6) har 
Länsstyrelsen fått regeringens uppdrag att i samarbete med ovan nämnda parter att 
utveckla formerna för förvaltningen.  

Följande arbete pågår just nu: 

• En lokalt förankrad förvaltningsorganisation arbetas fram. Den nya 
förvaltningsorganisationen ska presenteras för regeringen under 2009. 

• En ny förvaltningsplan tas fram. Den ska presenteras för regeringen under 2009. 

• Utveckling av ledsystem och nationalparksentréer i Laponia. 

• Den platsbundna informationen ska utvecklas i hela Laponia. Naturum är en del 
i detta projekt. Projektet avslutas 2011 då naturum ska invigas. 

• En satsning på utbildning och kommunikation om världsarvet, dess värden och 
värdegrunden. 

Geografiskt läge 
Området som blivit utnämnt till Lapplands världsarv ligger i Norrbottens län i 
Jokkmokk och Gällivare kommuner. Laponia innefattar delar av samebyarna Tuorpon, 
Jåhkågasska, Sirges, Unna Čearus, Báste, Luokta-Mavas, Sierri, Udtjá och Gällivare 
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skogssameby. Området inrymmer nationalparkerna Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfallet 
och Muddus, naturreservaten Sjaunja och Stubba samt de angränsande områdena 
Tjuoldavágge, Lájtávrredeltat och Sulidälbmámassivet. Det rör sig totalt om en yta av 
9 400 kvadratkilometer som sträcker sig 20 mil i väst-östlig riktning. 

  

Källa:www.laponia.nu 
Världsarvet Laponia, dess nationalparker och naturreservat. 

Olika landskap 
Laponia utgör ett stort landskapsavsnitt från skogsland i öster till högfjäll och 
fjällplatåer i väster. Den östra delen består av en mosaik av vidsträckta skogar och 
myrar. Skogen är så gott som opåverkad av skogsbruk eller annan exploatering och är 
en del av det norra barrskogsbältet, taigan, som sträcker sig runt hela norra halvklotet. 
Längre västerut tar lågfjäll och så småningom högfjäll vid. Längst i väster breder mjuka 
fjällhedar ut sig på de kalkrika skiffrar som omger sjöarna Virihávre och Vastenjávrre. 
Landskapet, som till stor del formats av is och vatten, innehåller märkliga geologiska 
bildningar och många rika naturtyper med ett mångskiftande växt- och djurliv. Här finns 
stora myrvidder, oreglerade vattendrag och deltaland med djungelliknande vegetation 
bredvid dramatiska högfjäll och glaciärer. 

De geologiska processer som formar vårt land är ingenstans tydligare än i fjällen. I östra 
hälften av Laponia består berggrunden av urberg, främst av graniter och gnejser som är 
mellan 1,9 och 1,6 miljarder år gamla. Vittring av vind, vatten, nedisning m.m. förklarar 
urbergets vänliga former utan särskilt djärva toppar och dalgångar. En ofattbar tidrymd 
på upp emot 1,5 miljarder år tog det mellan bildningen av urbergen i öster och 
fjällberggrunden i väster. 
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Foto: Länsstyrelsen 
Vy över Ráhpavuobme/Rapadalens delta. 

Den västra delen av Laponia består av fjällberggrund och finns i stort inom Stora 
Sjöfallet, Sarek och Padjelanta nationalparker. Här reser sig landet betydligt högre, på 
många ställen över 2 000 meter. Tvåhundra toppar är högre än 1 800 meter i Laponia. 
Högfjällsområdet ger förutsättningar för glaciärbildning och inom världsarvet finns ett 
hundratal glaciärer. Laponia med sin variation av miljöer är inte bara geologiskt och 
biologiskt intressant, utan innehåller även makalösa scenerier som människor i alla tider 
dragits till.  

I ett så varierat landskap som Laponia blir den biologiska mångfalden tydlig. Här finns 
arter som björn, lo, järv och fjällräv. Jaktfalk, pilgrimsfalk, havsörn och kungsörn 
häckar här. I de stora myrområdena i Muddus och Sjaunja finns rariteter som 
dubbelbeckasin och myrspov liksom stora mängder av svanar, gäss och vadare. Floran i 
Laponia ger prov på allt från urskogsarter till myrväxter och högfjällsarter. Särskilt de 
kalkrika fjällområdena i Badjelánnda/Padjelanta är kända för sin vegetation. 

Under årtusenden har naturen formats av de människor som levt här, och dessa har i sin 
tur formats av naturen. Vildrenen och senare tamrenen har varit en viktig länk mellan 
landskapet och människan, vilket görs tydligt i motiveringen för världsarvet. 

Olika bruk av landskapet 
I Laponias vidsträckta områden har människor levt och nyttjat de resurser som funnits 
och spåren efter mänsklig kultur är lågmälda. Många människor beskriver Laponia som 
vildmark, samerna ser det som sitt hem som ger dem försörjning, den egna kulturen och 
rötter långt bakåt i tiden.  

Laponia är ett samiskt kulturlandskap baserat på rennäring, till att börja med var 
människorna jägare och fiskare. Tidigt började samerna att hålla tamrenar som packdjur 
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och till mjölkning men även som lockdjur vid jakten på vildren. Tamrenskötseln ersatte 
helt vildrensjakten under 1700-talet och i Laponiaområdet har två former av renskötsel 
utvecklats, en fjällsamisk och en skogssamisk. Under 1800-talet var det vanligt att 
fjällsamerna flyttade från vinterbetet vid Bottenviken till sommarlanden vid 
Atlantkusten. Familjerna flyttade med rajd på snöföre eller klövjade härkar sommartid.  

De sista rajderna gick på 1960-talet i Tuorpons sameby. Idag bedrivs en mer extensiv 
renskötsel i Laponia, renarna rör sig friare men ändå övervakade av sina skötare, och 
samerna flyttar inte på samma sätt tillsammans med sina renar.  

Enstaka nybyggen anlades i början på 1900-talet i fjälldalarna. Det var små jordbruk 
med några kor, får och getter. Nybyggarna jagade och fiskade också då jordbruket 
sällan räckte som försörjning. Konflikter mellan samer och nybyggare uppstod, men 
många gånger fungerade samarbetet bra och man hade stor nytta av varandra. 
Kolonisationspolitiken och dåliga vinterbeten som utarmade renhjordar gjorde att även 
samer blev nybyggare eller mer bofasta fiskare. 

På 1600-talet påbörjades brytning av silver i Lapplands fjälltrakter. Silvergruvan i 
Álggávárre härrör från denna epok, men det var inte förrän vid sekelskiftet när 
industrialiseringen nådde norra Sverige som bergsbruket tog fart. Exploateringen av 
älvarna och de stora kraftverksbyggena startade under den här tiden, framförallt i 
Bårjås/Porjus som även benämns som vattenkraftens vagga. Lappland blev en region av 
enorm nationell betydelse.  

Såväl Stuor Julevädno/Stora Luleälv som Unna Julevädno/Lilla Lule älv har reglerats 
vilket medfört bekymmer för rennäringen då stora markarealer, bosättningar, 
betesmarker, flyttleder och områden med rikt växt- och djurliv hamnat under vatten. 
Stuor Julevädno är Sveriges mest utbyggda älv, hydrologin och klimatet i stora delar av 
älvdalen har påverkats och livsbetingelser för djur och människor har förändrats. 

Under större delen av 1900-talet har vattenkraften dominerat näringslivet kring älvdalen 
och format många människors liv, på gott och ont. Vattenkraften har spelat en stor roll i 
båda kommunernas industriella utveckling och för infrastrukturen i form av vägar etc. 

Samisk kultur och tradition 
Grunden för den samiska kulturen i Laponia är de traditionella samiska näringarna; 
renskötseln, jakten, fisket och slöjden. Förhållandet mellan landskap, människa och ren 
är central. Att värna om betesresurserna, markerna, viltet och fisken har varit en 
förutsättning för att kunna leva och överleva. 

En gammal boplats kan vara svår att upptäcka, ofta är det bara förändrad vegetation som 
avslöjar platsen. Spåren är otydliga eftersom man levde på sådant sätt att man inte 
lämnade några större spår efter sig. De material som använts till byggnader, kläder och 
redskap kommer från naturen. Enligt gammal samisk tradition skulle byggnader och 
annat som inte längre användes återgå till jorden. 

Samerna har uttryckt sig med bilder och symboler i form av hällristningar, symboler på 
spåtrumman och slöjdens ornamentik. Den samiska klädedräkten, kolten, är oftast blå 
med dekorationer i blått, rött, grönt och gult. Smycken av silver och utsmyckningar med 



12

tenn är vanliga tillbehör. Man har tillverkat bruksföremål, kläder, redskap, bostäder, 
båtar, ackjor och skidor. Föremålen skulle vara lätta och funktionella. Materialet 
kommer från naturen, från renens päls, skinn, horn och senor och från björkens vrilar 
och rötter.  

Naturmaterialens ursprungsformer och nomadlivet har varit av stor betydelse för den 
samiska formgivningen. Den samiska kåtan är rund till formen, kärl och skopor likaså 
vilket gjorde dem lätta och smidiga att packa. Om föremålen kan sägas att de sällan är 
överarbetade, måttfullhet är ett utmärkande drag i formgivningen och 
mönsterkompositionen. De mjuka runda formerna, samklangen mellan färg, form och 
dekor är ett genomgående karaktärsdrag i föremål från hela Sápmi, det samiska 
bosättningsområdet i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. 

Byggnader, klövjedon, ackjor och kåtor av olika slag med sinnrika konstruktioner har 
varit viktiga i det samiska levnadssättet. Kåtan är den traditionella samiska byggnaden 
som har skilda konstruktioner och funktioner. Den traditionella kåtan bland fjällsamerna 
i Laponiaområdet är bågstångskåtan där stängerna utgörs av naturligt böjda 
trädstammar. De flyttbara kåtorna täcktes med skinn, filt eller vadmal och mer 
stationära kåtor med torv, näver, bark eller brädor. Bodar lyftes på en eller flera kraftiga 
stolpar för att hålla djur borta. 

Inom den traditionella samiska schamanistiska föreställningsvärlden betraktades naturen 
som besjälad. Allt levde och allt levande vördades. Det samiska landskapet är ett 
landskap som förfäderna levt i och ett kognitivt och mytiskt landskap med många 
dimensioner. Heliga platser kunde vara ovanliga formationer i landskapet men även 
fjäll, sjöar, forsar och grottor. Till de heliga platserna var förfädernas andar, gudar och 
rådare knutna. Offerplatser anlades ofta på avgränsade platser tillsammans med sejtar, 
naturligt formade stenar, som ofta liknade djur eller fåglar.  

Jorden, vattendragen och sjöarna är viktiga i samisk historia och religion. Naturfenomen 
som solen, månen, åskan och vinden var alla förbundna med myter och man tänkte sig 
dem som gudomligheter och levande väsen. 

Alla berättelser och traditioner, alla viktiga platser, de gamla namnen på fjäll och myrar, 
alla människor och djur som nyttjat markerna - alla är värdefulla beståndsdelar i det 
samiska kulturlandskapet.  

De åtta årstidernas folk 
Renskötseln har, liksom många andra näringar, förändrats genom åren men bygger på 
gamla traditioner. Idag bedriver man renskötseln enligt moderna företagsekonomiska 
principer och med tekniska hjälpmedel. Det finns familjer som lever uteslutande på 
renskötsel, jakt och fiske men de flesta kombinerar med andra arbeten.  

En sameby kan liknas vid en ekonomisk förening för enskilda rennäringsutövare. Till 
samebyn är det kopplat ett geografiskt område som utgör betesområden för renarna. En 
sameby är alltså inte bara en samling hus. Den skogssamiska formen av renskötsel 
flyttar med renarna mellan olika biotoper i skogslandet. I området kring Stuor Muorkke 
bedrivs fjällsamisk renskötsel.  
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Det moderna samiska livet är integrerat med det övriga samhället samtidigt som man är 
förankrad i de samiska traditionerna. Det nomadiserande livet har ersatts med 
permanent eller säsongsvis bofasthet med pendling till renarna. Samerna kallas också 
för de åtta årstidernas folk, det har sin grund i renskötselårets indelning i åtta årstider.  

Renskötselåret börjar på våren när kalvarna föds i lågfjällen. Under vårsommaren är 
renarna på sommarbete och återhämtar sig efter vintern. Kring mitten på juni flyttar 
familjerna upp till sommarvistena i högfjällen för att vara närmare renarna.  

Kalvmärkningen sker under sommaren, man arbetar under de ljusa nätterna då det är 
svalare. Efter en arbetsam tid med samlingsarbete och kalvmärkningar lämnas renarna 
ifred för att få beta och bygga upp fettreserver.  

Höstsommarens svalare väder gör att renhjordarna börjar sträva österut. I början på 
september när hösten kommit, börjar samebyns renskötare att samla ihop alla renar för 
sarvslakten.  

Den stora höstsamlingen då alla renar samlas in från lågfjället börjar under höstvintern
november/december. Varje vinterbetesgrupp drar sedan ut sina renar ur den stora 
hjorden och flyttar med dem till sitt vinterbetesområde i skogslandet.   

Under vintern, i januari och februari betar renen marklav i vinterbeteslandet. 
Renskötaren vaktar sin hjord och bevakar betesförhållandena. Under vårvintern vaknar 
vajornas instinkt att dra sig mot fjällen för att kalva. Nätterna är fortfarande kalla och 
skaren bär renarna när man samlar renarna för vårflyttningen mot fjällen.   

Foto: Carl-Johan Utsi. 
För en renskötare är känslan och kunskapen om renen och naturen viktig. 
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Översiktskarta över Stuor Muorkke (Stora Sjöfallet). Platsen där naturum ska anläggas är markerad med 
rött. Skalangivelsen stämmer inte riktigt, det gör däremot skalstocken. 
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Foto: Carl-Johan Utsi 
Området som går ut i sjön Laŋás utgör tävlingsområdet. 

Tävlingsområdet 
Historik 
Tävlingsområdet ligger i hjärtat av Stora Sjöfallets nationalpark och går ut i sjön 
Laŋás/Langas som är en del av Stuor Julevädno/Stora Luleälv.  

Stuor Muorke gårttje, Stora sjöfallet var en gång Europas största vattenfall, ett enormt 
fall i fem nivåer. Dånet från de mullrande vattenmassorna kunde höras på en mils 
avstånd och från Sáltoluokta kunde man se de olika fallen och skummande molnen med 
blotta ögat. De första skildringarna från fallet visar att det var svårt att finna ord för 
intrycken; ”en sällsynt gripande naturföreteelse” och ”vildmarksundret Stora sjöfallet är 
ett mästerstycke av naturens oändliga skaparmakt”. 

Redan för omkring 7 000 år sedan uppehöll sig människor i området kring Stuor 
Muorkke. Här har man även funnit den äldsta kända boplatsen i Laponia. Vid 
Gårttjejávrres norra strand levde de och anlade eldstäder, gropar för matlagning och 
förvaring. Fynden visar att detta kan ha varit deras basboplats. Lämningar från senare 
tider visar på en kontinuerlig användning av landskapet.   

Efter 2000 f.Kr. började en klimatförändring mot ett kallare klimat som var gynnsamt 
för renen, som ökade i antal. Vildrensjakten blev viktig och norr om Stuor Muorkke 
gårttje återfinns fångstgropssystem.  
  
I området kring Stuor Julevädno fanns under 1500-talet samiska s.k. sijddaområden. 
Sijddan bestod av en grupp familjer som tillsammans använde ett bestämt område för 
sin försörjning. Sirkas sijddan hade vinterland runt Stuor Julevu/Stora Lulevatten, 
tillfälliga bostäder runt Stuor Muorkke och sommarboplatser i den västra delen av 
sjösystemet.  
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Sirkassijddan delades i mitten på 1600-talet, den sydvästra delen behöll namnet Sirkas, 
idag Sirges, och den nordöstra erhöll namnet Gájdum/Kaitum. Idag benämns den 
sistnämnda samebyn som Sörkaitum eller Unna Čearus. 

Älven fungerar än idag som gränsavdelare mellan samebyarna. Stuor Muorkke ligger 
inom Unna Čearus sameby och liksom hela Laponia gör, inom det traditionella 
lulesamiska språkområdet.  

Stuor Julevädno har nyttjats som transportled. Från Bårjås, det samiska ordet för segel, 
var det nio mil sjövägen till Stuor Muorkke. Över de mårkorna mellan sjöarna lades 
björkstammar ut för att kunna dra båtarna över landförbindelsen för vidare färd.  

Stuor Muorkke gårttje blev tidigt en turistattraktion. Redan år 1890 anlade Svenska 
Turist Föreningen en stuga vid fallet. År 1909 avsattes Stora Sjöfallets nationalpark med 
syfte att skydda det berömda vattenfallet och den omgivande naturen.  

Tio år efter nationalparkens inrättande beslutade riksdagen att bryta ut hela sjösystemet 
ovanför vattenfallet ur nationalparken för att bygga en damm i Uhtsa Muorkke/Suorva 
som skulle samla vattnet till den nya kraftstationen i Bårjås. Sveriges största naturliga 
vattenfall förlorade därigenom sin storhet. 

Under lång tid präglades platsen av kraftstationens verksamhet. I början av 60-talet 
påbörjade Vattenfall byggandet av den s.k. vägen västerut och i stort sett all trafik efter 
älven upphörde.  

  
Stuor Muorkke gårttje innan utbyggnaden. 
Källa: Kiruna bildbas. Foto: Borg Mesch  
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Geologi och naturtyper  
Platsen där naturum ska anläggas är omgiven av orörd gammal tallurskog i dalgångarna 
och höga fjällmassiv runt om. Ett exempel på det är Gierkaumassivet med branta 
klippor ner mot vattnet söder om älven. Tallurskogarna tillhör de mest ursprungliga och 
orörda i landet. Vissa träd är mycket gamla, upp till 500 år. När naturum anläggs ska 
stor hänsyn tas till tallarna och det ska inte fällas fler än nödvändigt. Utsikten är 
storslagen och slående åt alla väderstreck. Mot norr domineras utsikten av det som en 
gång i tiden var Europas största vattenfall – Stuor Muorkke gårttje.  

I Stuor Muorkke finns en unik berggrund som består av sjöfallskvartsiter. Marken där 
naturumanläggningen ska byggas är blockig och stenig. Huvuddelen av platsen är täckt 
av den glesa tallurskogen. Längst ut växer inga träd och marken är täckt av 
fjällhedsvegetation mellan stenblocken.  

Väder och vind 
Området där naturum ska ligga påverkas av naturförhållanden som årstider, väderlek, 
temperaturer, vind, snö- och isförhållanden. Detta ska beaktas vid utformningen av 
naturum och omgivande anläggningar. 

I fjällen styrs vinden effektivt i dalgångar. Den dominerande vindriktningen i älvdalen 
är västliga. Vindhastigheten kan vara hög med vindstötar då ingen växtlighet stoppar 
upp vindens framfart. Vinden trycks ner under fallet för att komma upp igen i området 
kring platsen för naturum. Vid östliga vindar skyddas naturum av skogsområden. 
Platsen är snötäckt från mitten av oktober fram till mitten av maj. Vinden driver snön 
vilket gör att det på läsidan av naturumbyggnaden kan skapas höga och hårt packade 
snödrivor.  
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Tävlingsområdet; Det grönmarkerade området visar var anläggningen ska etableras. Inom det 
rödmarkerade området ska parkeringsplatser, sitt-/vilplatser och gångstigar anläggas. 
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Planläggning 
Det finns idag ingen detaljplan för området. Gällivare kommun har inlett arbetet med att 
ta fram ett planprogram som sedan ska leda vidare till en detaljplan. Arbetet med 
planprogrammet pågår. Detaljplanen planeras att upprättas under år 2009. 

Stora Sjöfallets nationalpark är landets tredje i storlek och ligger lättillgängligt längs 
vägen till Rijtjem/Ritsem.   

En fornminnesinventering har genomförts under sommaren 2008 och resultaten av 
inventeringen kommer att redovisas under hösten. Resultaten bedöms inte i dagsläget 
påverka lokaliseringen av naturum. Hela rapporten finns som bilaga, programhandling 
1. 

Platsen för naturum ligger 1,5 kilometer nedströms Stuor Muorkke gårtjes utlopp i 
Laŋás. På den sydöstra stranden har samer från Unna Čearus sina visten. Fiskflyg är ett 
helikopterföretag med huvudbas i Bårjås, men sommartid flyttar flottan upp till Stuor 
Muorkke. Flygbasen återfinns i viken sydost om platsen för naturum. Mittemot 
flygbasen, på andra sidan vägen har länsstyrelsen en bevakarstuga som främst nyttjas av 
fältenhetens naturbevakare.  

Markanvändning  
Ganska stora delar av platsen kommer att tas i anspråk för naturumanläggningen med 
parkeringsplats, gångstigar m.m. Själva naturumanläggningen är planerat att ligga i 
områdets västra del, i gränsen mellan tallurskogen och den öppna fjällhedsvegetationen. 
På kartan nedan framgår tävlingsområdet. Det grönmarkerade området är där 
anläggningen ska ligga. Det rödmarkerade området är det som ska användas för stigar, 
parkeringsplats m.m. I sydost ligger privata hus, inga störande anläggningar/aktiviteter 
ska därav finnas i närheten (området är uttaget ur tävlingsområdet, se karta). 

Den öppna grusplanen som återfinns mellan udden och vägen utgör rester av epoken 
från samhället som uppstod vid uppbyggnaden av Viedás/Vietas kraftstation. Här har 
funnits en bensinstation som drevs i privat ägo och på senare tid anlades en 
landningsplats för helikopter här som flygföretaget Norrlandsflyg nyttjade. 

Nationalparken utgör renbetesland för Unna Čearus och Sirges samebyar. Sirges 
sameby har vår- och sommarbete här, samt höstbete i östligaste delen av nationalparken. 
Unna Čearus sameby har vår-, sommar- och höstbete här och en renskötselanläggning i 
Sádijávrre/Satisjaur som används för renskiljningar. Renarna rör sig kring platsen för 
naturum framför allt under hösten med en topp vanligen i november. Hänsyn ska tas till 
renarnas rörelser när naturumanläggningen planeras.

Viedásjåhkå/Vietasjåkk skiljer platsen för naturum från udden mot väst där Stora 
Sjöfallets fjällanläggning ligger. Vattenfall Vattenkraft AB äger och förvaltar 
anläggningen som arrenderas ut till en turistentreprenör. Fjällanläggningen är ett enkelt 
men välutrustat fjällpensionat, camping med en mindre butik. Här finns även 
bensinmack och busshållplats. För närvarande genomför Vattenfall en upprustning av 
anläggningen för att höja standarden, förbättra energianvändningen m.m. 
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Några kilometer väster om fjällanläggningen återfinns kraftstationen under jord och en 
kanal från Viedásjåhkkå mynnar ut från ett bergrum. På planen intill har Vattenfall 
kontrollrumsbyggnad och förråd.  
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Naturum 
Syfte 
Naturum ska utgöra ett besökscenter och informationsplats för besökare och 
befolkningen i och kring Laponia. Naturum ska beskriva, förklara och ge förståelse för 
områdets värden och inspirera till att fler vistas ute för att komma nära världsarvets 
olika natur- och kulturmiljöer. Naturum ska utgöra en attraktion i sig själv genom sin 
utformning, omgivning och innehåll.  

Platsen är vald för att den har karaktär och ligger mitt i världsarvet. Det finns en bra 
infrastruktur med närheten till vägen och Stora Sjöfallsanläggningen. Medlemmarna i 
samebyn tycker att det är en vacker plats med fin utsikt, den ger en känsla av ödemark 
och trots närheten till vägen hörs inte bilarna nere på udden. 

Målgrupp  
Huvudsaklig målgrupp för naturumverksamheten är den breda allmänheten i alla åldrar 
utan speciella förkunskaper. Skolor, elever och lärare är en viktig målgrupp som på ett 
lustfyllt sätt ska kunna ta del av kunskap om naturen, kulturen och alla dess värden. 

Även de mer kunniga och regelbundna besökarna ska få utbyte av sitt besök. Det sker 
genom att det ges möjligheter till fördjupning och att verksamheten förnyas och 
utvecklas genom tillfälliga utställningar och ett varierat programutbud. 

Lokaler, verksamheter och information ska vara tillgänglig för alla människor. Då kring 
hälften av besökarna idag är av utländskt ursprung så är det av stor vikt att andra än 
svensk- och samiskspråkiga besökare ska kunna ta del av innehållet och informationen i 
och kring naturum. 

Vision  
Besökare i Laponia ska via naturum få en ökad kunskap om människorna som lever i 
området, kulturen och om områdets enastående skönhet och naturvärden. Ett besök i 
naturum ska vara en upplevelse som ger intryck, locka till vistelse i Laponia och därmed 
bidra till att besöksantalet ökar. Naturum ska med sin attraktionskraft vara en mötesplats 
och en tillgång för lokalsamhället. 
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Foto: Carl-Johan Utsi. 
Marken är delvis täckt av fjällhedsvegetation             Huvuddelen av udden är täckt av den glesa 

tallurskogen 

Uttryck och form 
Några företeelser och element som är särskilt angelägna för Laponia och områdets 
natur- och kulturmiljöer har identifierats nedan.  

Det är av stor vikt att både natur och kulturmiljöerna kommer till uttryck i gestaltningen 
av det i tävlingen ingående elementen. 

Vatten har en central betydelse och karaktäriserar platsen. Vatten förknippas med 
inlandsisens skapelse av Laponias geologiska former, älvens, kallkällans och bäckarnas 
utmejslande av naturen och det forna Stora Sjöfallets betydelse. 

Elden är livgivande, ger värme, ljus och indirekt mat samt gemenskap då man samlas 
runt den. Elden är också den historiska urkraften för dynamiken i Laponias stora 
urskogar. 

I Laponias natur finner man stillhet och tystnad, men också dånande forsar och 
stormarnas vinande.  

Renen har stor betydelse. Dels för människan som den gett mat, kläder, verktyg och 
transportmöjligheter, men även dess betydelse för markerna som av renen formats till 
ett betespräglat och lågmält kulturlandskap. 

Himlafenomen i Laponia är sommarens ljusa nätter när solen inte går ner och vinterns 
mörka nätter där norrsken och den arktiska stjärnhimlen kan vara attraktioner.  

Vi vill förmedla ett respektfullt uttryck och förhållningssätt gentemot områdets natur- 
och kulturvärden. 
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Platsen för naturum är snötäckt från mitten av oktober fram till mitten av maj. 
Foto: Carl-Johan Utsi. 

Naturums funktioner och användningsområden 
Strävan är att hålla naturum öppet så mycket som möjligt. Det finns två högsäsonger, 
den ena under vårvintern (mars-maj) och den andra under sommaren (juli-september). 
Under vintern är det lågsäsong och eventuellt kommer naturum vara stängt under någon 
period. Målet är att med verksamhet för bland annat skolor även kunna hålla öppet 
delvis under lågsäsongen. 

Lokalprogram 
Entré 
När man är på fjället kommer man ibland med smutsiga kängor, stora och tunga 
ryggsäckar, skoterkläder, blöta regnkläder etc. Det ska finnas någonstans att lämna detta 
när man kommer till naturum. Även kapprum för vanliga ytterkläder ska finnas. 

Reception 
När besökaren kommer in i naturum ska man tidigt mötas av receptionen. Från 
personalutrymmena ska man kunna ha överblick över entré och reception så att man ser 
när besökare kommer in i naturum. I receptionen ska det finnas utrymme för en 
arbetsplats (dator). En rymlig reception behövs. 

De publika utrymmena ska organiseras så att en person kan ha överblick över dem från 
receptionen. 

Kafé 
Kaféet ska kunna ta emot ca 60 personer samtidigt. För att undvika en stor, tom 
servering under lågsäsong bör en flexibel lösning finnas som gör det möjligt att variera 
utrymmet. Det ska finnas möjlighet att sitta ute och fika under barmarksperioden. 
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Köket ska vara anpassat till kaféverksamhet med möjligheter att tillaga enklare 
maträtter och att baka matbröd samt kaffebröd. Kafépersonalen ska ha tillgång till 
toalett och ombytesrum med dusch som ligger avskilt från övriga personalutrymmen. 

I köket ska det finnas utrymme för kyl, frys, torrförråd, förvaringsutrymme för 
kastruller och kärl samt soprum och städ. Bakbänken ska vara separerad från övrig 
livsmedelhantering. Det ska finnas ett handtvättställ placerat på ett ställe där man lätt 
kan tvätta av händerna när man arbetar i köket. 

Mindre butik 
Det ska finnas möjlighet att sälja lokalt hantverk, souvenirer, böcker m.m. Gärna i 
anslutning till kaféet eller receptionen.  

En flexibel lösning med reception, kafé och försäljningsdel ger möjlighet till 
samordning av personal under lågsäsong, vilket kommer att underlätta öppethållande. 

Utställning 
I naturum ska finnas utställningar. Lokalen för den permanenta utställningen ska vara ca 
200 kvadratmeter. Lokalen ska vara dagsljusbelyst med möjlighet till att mörkerlägga 
till större eller mindre del. 

I lokalen för de tillfälliga utställningarna (ca 50 kvm) ska det finnas möjlighet till 
mörkerläggning.  

Dessa två utställningsytor bör vara separerade så att en temautställning tydligt kan 
skiljas från den permanenta utställningen. 

Verkstad 
Det ska finnas en mindre verkstad där enkla reparationsarbeten kan utföras,  
främst kopplat till lättare underhåll av byggnader, utställning och övriga lokaler. 
Verkstaden ska ha en egen dörr ut.  

Experimentverkstad 
Det ska finnas ett utrymme där besökare kan utforska t ex naturmaterial. Här ska finnas 
vatten och avlopp samt arbetsbänkar. 

Utrymme för observation av himlafenomen 
Det ska finnas ett utrymme som året runt kan nyttjas till observationer och studier av 
olika himlafenomen som norrsken och midnattssol. 

Bibliotek/Läshörna 
Det ska finnas ett mindre referensbibliotek med möjlighet att sitta och läsa i lugn och ro. 
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Hörsal  
I naturum ska finnas möjlighet för en grupp om 60 personer, att sitta ned och kunna titta 
på bildspel, film eller lyssna till föredrag. Hörsalen får gärna ha flexibel lösning för 
olika gruppstorlekar så att den fungerar även vid lågsäsong med ett fåtal besökare. Det 
ska finnas plats för teknisk utrustning.    

Personalutrymmen 
Det ska finnas tre kontorsplatser för personal med utrymme för dator, hyllor/skåp och 
skrivbord. Det behövs en separat personaltoalett samt dusch och ombytesrum samt 
lunchrum. Det är bra om man från kontor och lunchrum kan ha överblick över 
åtminstone entré och reception. Personalen ska ha en fullgod arbetsmiljö.  

Möteslokal 
Det ska finnas en lokal där 8-10 personer kan hålla ett avskilt möte trots att naturum är 
öppet och det är besökare i lokalerna. Det är möjligt att möteslokalen kommer att nyttjas 
kvällstid, efter stängningstid, av lokala föreningar. 

Generösa förrådsutrymmen 
I naturum ska finnas generösa förrådsutrymmen, dels för försäljningsvaror (böcker, t-
tröjor, affischer m.m.) och elektronikutrustning (diaprojektorer m.m.).  

Toaletter 
Tre stycken offentliga toaletter behövs inomhus varav en ska vara handikappsanpassad. 
Det ska finnas 2 utomhustoaletter, varav en handikappanpassad som kan användas även 
när naturum är obemannat, d.v.s. med ingång utifrån. Toaletterna ska kunna användas 
året runt. 

Städ och sopor 
Utrymme för städutrustning samt sopseparering ska ingå. 

Utomhusmiljö 
Naturums omgivningar 
Naturums omgivning har stor betydelse för upplevelsen och är en viktig del av helheten.  

I uppdraget ingår att planera naturums närliggande utomhusmiljö, se tävlingsområde för 
avgränsningar. I planeringen ska ingå plats för bro och kaj, men att gestalta själva bron 
och kajplatsen ingår inte i tävlingen utan tas fram senare i arbetet. 

Naturum ska bidra med nya verksamheter i form av natur- och kulturvägledning 
genom informationsplatser, guidade vandringar, utomhusaktiviteter samt båtturer med 
guider.  



26

Den fornminnesinventering som gjorts under sommaren kan användas för planeringen 
av utomhusmiljön. Dels i pedagogiskt syfte men också för att skydda känsliga 
fornlämningar. Inventeringsrapporten finns med som bilaga, programhandling 1. 

I ett längre tidsperspektiv ska det vara möjligt att ta bort naturumbyggnaden och 
tillhörande anläggningar utan att lämna stora spår i naturen. 

Gångstigar  
För att bidra till upplevelser runt naturum ska ett system av gångstigar finnas på udden 
och till Stora Sjöfallets fjällanläggning. Gångstigen får gärna gå i en slinga för de som 
vill gå eller åka skidor på en rundtur runt udden. Gångstigen ska även skapa 
tillgänglighet till området även för funktionshindrade. Gångstigarna ska fungera både 
under barmarks- och snöförhållanden. 

Stenarna, marken och dess vegetation ska utgöra en del av upplevelsen, genom att den 
representerar typisk fjällvegetation. Därför är det viktigt att marken och vegetationen 
inte får komma till skada utan skyddas genom väl anlagda gångstigar. 

Vila och väderskydd 
Längs gångstigen ska det finnas platser för vila och väderskydd i form av bänkar, 
rastplatser eller liknande. För att undvika slitage på vegetationen bör den här typen av 
platser vara anlagda. Här ska möjlighet finnas att äta sin medhavda matsäck. Naturum 
med omgivande anlagda miljöer ska vara anpassat till alla människor. 

Entréer 
I dag finns en mycket enkel avfart från huvudvägen ner till en stor öppen grusplan. 
Grusplanen kan tas bort eller ändras och istället bör parkeringsplatser som smälter in i 
naturen anläggas. Även bussar och bilar med husvagnar kan förväntas vilja parkera vid 
naturum. Vissa perioder kan det vara mycket bilar och snöskotrar på platsen medan det 
under lågsäsong kommer vara få. En stor tom parkeringsyta ska undvikas, en lösning 
som passar både vid hög- och lågsäsong bör eftersträvas. Man bör tänka etappvis så att 
parkeringsplatserna kan bli fler i framtiden om det finns behov. Parkeringsplatserna kan 
även komma att användas i samband med annan verksamhet, t ex av dem som är ute på 
fjället med helikopter. Bilarna ska inte kunna köra ända fram till dörren till naturum, 
men möjlighet till transporter ända fram till naturumbyggnaden ska finnas med i 
lösningen. Det ska finnas plats att parkera ca 20 snöskotrar. Inte heller snöskotrarna ska 
köra ända fram till dörren. 

I anslutning till parkeringsplatserna ska det finnas utrymme för snöupplag. 

Den nuvarande infarten till platsen där naturumanläggningen ska ligga fungerar bra ur 
ett säkerhetsperspektiv enligt Vägverket. 

Bro över Viedásjåhkå 
Bara några hundra meter från platsen där naturum planeras att ligga, på andra sidan 
Viedásjåhkå återfinns Stora Sjöfallets fjällanläggning. Från naturum till anläggningen 
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ska det dras en gångstig. Utformandet av en själva bron över Viedásjåhkå ingår inte i 
tävlingen. Bron samt stigar i anslutning ska på ett naturligt sätt ingå i stigsystemet runt 
naturum. 

Båtentré/Kajplats 
Det kommer troligen att anläggas en båtbrygga för passagerartrafik i anslutning till 
naturum anläggningen senare. 

Utomhusförråd 
Utomhusförråd för förvaring av säsongsbundna redskap som används i verksamheten 
och för underhåll, t ex renskinn, spadar, skidor, flytvästar m.m. 

Sammanställning lokalförteckning med area 

De angivna ytorna är inte absoluta men viktiga riktlinjer. 

Lokalförteckning ca m2 kommentar 

Entré mm 

Vindfång  10 Avskild del med plats för ryggsäckar och grova skor kan ingå i  
vindfång 

Kafé  75 60 platser 
Serveringskök  20 med förråd och wc/d för godkänd livsmedelslokal 
Reception  15 med 1 arbetsplats ev. med backoffice 
Butik  40 varav butiksförråd 10m2

Kapprum  10 för ytterkläder 
Hk wc  4 
Wc  4 2st 
Wc och Hk  6 2st enbart entré från utsida   

Utställning och publika utrymmen 

Utställning  200 
Tillfälliga utställningar 50 
Experimentverkstad 20 
Hörsal  80 60 platser med teknikrum ca 6m2

Observations rum 10 för himmels observationer 
Läshörna  20 
Mötesrum  15 8-10 personer 

Personal och interna utrymmen 

Verkstad  20 i anslutning till utställning egen dörr ut 
Arbetslokal  30 3 arbetsplatser i ett rum 
Lunchrum  10 6 personer med mindre kök  
Omklädning wc/d 8 
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Service och teknik utrymmen 

Städutrustning  4 
Soprum  6 med plats för köksavfalls kyl 
Teknik rum vvs 30  
El rum  5 
Kallförråd  25 eget hus ej uppvärmt   

Total bruks area 

Lokal förteckningen anger en programmerad uppvärmd lokalyta om ca 700 m2 exklusive entréhall och 
kommunikationsutrymmen. Den totala bruksarean inomhus bör inte överstiga 750 m2 bruksarea.  Goda 
samband mellan de olika publika lokalerna bör eftersträvas för att erhålla en god plan effektivitet.  

Parkering 

Besökare p bil  20 st  
Bussplatser  3 st 
Personal  4 st 
Skoterparkering 20 st 

Parkeringen bör organiseras så framtida utbyggnad kan ske av anläggningen, det ska 
finnas plats för minst en fördubbling. 

Förutsättningar för utställningen 
Den permanenta utställningen i naturum ska kommunicera de värden som Laponia blivit 
utnämnt till världsarv för. Den bärande idén är att människans relation till landskapet 
ska användas i gestaltningen. Utställningen ska levandegöra Laponia. 

De tillfälliga utställningarna ska ta upp olika teman kopplade till Laponia. Det kan vara 
t ex årstidsbunden information, information om de olika nationalparkerna i världsarvet 
m.m. 

Man ska kunna skapa olika sekvenser av rum i utställningen. Sekvenserna ska kunna 
ljussättas separat men det kan också finnas ytor där det sker ett samspel mellan den 
storslagna utsikten och det som sker i rummet. Detta är inte något absolut krav för det 
kan också lösas av framtida utställningsformgivare.

Byggnaden 
Byggnaden ska planeras och uppföras med utgångspunkt från återbruk, platsens klimat 
och hållbar och resurshushållande energiförbrukning. En god och resurssnål 
förvaltningsekonomi ska kunna uppnås. Intentionen med naturum är att byggnaden ska 
vara miljöanpassad med lågt energiutnyttjande. 

Energiförsörjning 
Behovet av energi för bland annat uppvärmning, bör vara så litet som möjligt – vår 
strävan är att bygga ett hus väl anpassat till områdets klimatförhållanden. 
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Materialval 
Materialen ska vara sunda, miljövänliga och återvinningsbara i stor utsträckning. 
Materialen bör så långt som möjligt vara miljömärkta och ha en sund livscykel. 

Tekniska förutsättningar 
I dagsläget finns varken vatten- och avloppsledningar eller elektricitet draget till udden. 
Vatten och avlopp kommer att dras in till naturum, liksom elektricitet. Det håller på att 
utredas om Vattenfalls reningsanläggningen kommer att kunna användas. Om möjligt 
kommer en kallkälla användas för vattenförsörjningen.  

De tekniska förutsättningarna kan komma att samordnas med Vattenfalls anläggning, 
Stora Sjöfallets fjällanläggning. 
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Tävlingstekniska bestämmelser 
Tävlingsarrangör 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
971 86 LULEÅ 

Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och genomförs i enlighet med 
14 kapitlet i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling 2007:1091). 

Tävlingsspråk 
Tävlingsförslag ska vara utfört på svenska. 

Deltagarrätt 
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett 
öppet kvalificeringsförfarande: 

• Rosenbergs Arkitekter AB 
• Wingårdh Arkitektkontor AB 
• Arkitektgruppen GKAK AB 
• Tirsén & Aili Arkitekter HB 
• White arkitekter AB 
• Tham & Videgård Hansson Arkitekter 

Jury 
• Annelie Päiviö, Mijá ednam 
• Bertil Pittsa, Mijá ednam 
• Marie Björklund, Länsstyrelsen 
• Mia Olausson, Naturvårdsverket 
• Birgitta Larsson, Gällivare kommun 
• Karin Wannar, Jokkmokks kommun. Juryns ordförande 
• Kristina Björling Francki, Landskapsarkitekt, LAR/MSA utsedd av arbetsgruppen 
• Hans Murman, Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
• Anders Landström, Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Juryns sekreterare är Katarina Nilsson. 

Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 
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Tävlingsfunktionär 
Tävlingsfunktionär är  
Anna-Mari Ruisniemi 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
971 86 LULEÅ 
Telefon: 0920-961 95, 070-315 61 05 
E-post: Anna-mari.Ruisniemi@lansstyrelsen.se  

Programhandlingar 
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 

1. Rapport om fornlämningar i området (digitalt) 
2. Bilder över området, sommar och vinter (CD skivor) 
3. A0 karta över hela Laponia (papper) 
4. Karta med höjdkurvor (digitalt) 
5. Naturvårdsverkets riktlinjer för naturum (digitalt)
6. Hemställan från Laponiaprocessen till regeringen (digitalt) 
7. Ortofoto (digitalt) 

Startmöte 
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte för besök samt visning av Stuor 
Muorkke den 18-19 november 2008. Separat inbjudan skickas. 

Tävlingsfrågor 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna ska 
göras skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska 
vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2009-01-20. Tävlingsfrågor och juryns svar 
kommer snarast därefter att skickas till samtliga tävlande. 

Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 

Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt i liggande A1- format, och får omfatta 
högst 4 planscher. Därutöver ska en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-
format, lämnas och tre digitala omgångar i pdf-format på CD. 

I det digitala materialet ska samtliga planscher ligga i en fil som inte får ha en storlek på 
mer än 4 MB. 

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om 
upphovsman m.m. för att garantera anonymitet. 

Ev. handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.  
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Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
• Situationsplan 1:1 000 
• Delsituationsplan och sektion över husets näromgivning 1:400 
• Planer 1:200 
• Representativa fasader och sektioner 1:200 
• Minst ett exteriörperspektiv 
• Kortfattad beskrivning inklusive arearedovisning (BTA) 
• Husets statiksystematik. Teknik- och materialuppbyggnad ska visas med typsektion 

el dyl. 

Inlämning 
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast 2009-03-02, 
adresserat till tävlingsfunktionären. Tävlande ska på anmodan kunna styrka 
inlämningsdag. Tävlingsförslag kan även, senast samma dag (2009-03-02) kl 16.00, 
lämnas direkt till tävlingsfunktionären. 

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" 
och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren 
och ev. medarbetare. 

Tävlingsarvode 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program 
erhåller ett arvode om 150 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan 
juryn godkänt inkomna förslag. 

Bedömning 
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (Utan inbördes ordning 
eller viktning): 

Arkitektonisk kvalitet 
• Hur förslaget gestaltar mötet mellan det traditionella och det 

moderna/nytänkande. 
• Hur förslaget hanterar omgivningens naturmiljö respektive kulturmiljö i 

gestaltningen. 

Funktion 
• Möjligheterna att alla naturums verksamheter kan fungera i olika årstider, olika 

väderförhållanden, för olika åldrar och för alla människor. 

Genomförbarhet 
• Förslagets förutsättningar att utvecklas inom rimliga ekonomiska ramar 
• Naturums förutsättningar för att kunna byggas, drivas och rivas med hög 

miljöprofil. 



33

Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2009-04-30. Juryn beräknar att besluta om 
vinnande förslag i april. Resultatet kommer att meddelas de tävlande personligen. 
Formellt beslut om genomförande beräknas att tas av Laponiadelegationen i maj 2009. 

Utställning/publicering 
Tävlingsförslagen kommer under (och/eller ev. efter) bedömningstiden att ställas ut 
genom arrangörens försorg. Tid och plats meddelas senare. 

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter 
det att tävlingens resultat offentliggjorts. 

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn. 

Sveriges Arkitekter respektive tävlingsarrangören äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsförslag.  

Utställning/upphovsrätt och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.   

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 

Uppdrag efter tävlingen 
Arrangören kommer att förhandla med förslagsställaren till det förslag juryn 
rekommenderat om uppdraget att färdigprojektera byggnaden. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. 

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till avsett uppdrag för vinnaren tillkommer 
det denne en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 

Tävlingsprogrammets godkännande 
Detta program är upprättat i enlighet med "Regler för svenska tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält", 1998. Reglerna gäller 
om inte programmet anger annat. 

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. 
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Luleå, oktober 2008 

Anneli Päiviö  Bertil Pittsa 

Hans Murman Karin Wanner, Juryns ordförande 

Kristina Björling Francki   Marie Björklund 

Mia Olausson  Anders Landström 

Birgitta Larsson 
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