
Berget används idag flitigt av student-
er såväl som lokalbefolkningen. 
Mycket på grund utav det attraktiva 
elljusspår som idag används under 
sommaren såväl som under vinter. 
Berget är även känt för sitt stora utbud 
av olika svamp- och bärsorter. 

Trotts det unika läget och dess fantas-
tiska natur är det inte särskilt välkom-
nande och det är svårt att ta sig upp 
till toppen. Därav är min valda platsas-
pekt bristen på tillgänglighet till- samt 
inom Mjölkuddsberget. 

I dagsläget kan man röra sig utan 
större ansträngning runt berget och 
även ta sig upp till en mindre grus-
parkering som befinner sig några hö-
jdmeter nedanför bergets högsta 
punkt. Väl där är det svårt att ta sig 
enda upp och man måste klättra 
längst bergskanten störredelen av 
sträckan. Det utesluter många från att 
ta del utav det vyer som finns till förfo-
gande på toppen. Väl där uppe och 
även runt omkring berget finns det 
heller inga inbjudande umgängesytor 
vilket reducerar bergets sociala po
tential oerhört.

Luleå är en platt och utsträckt stad 
belägen längst den norrlandskusten 
med en underbar skärgårdsmiljö om-
ringad av mycket vatten som letar sig 
långt in i staden. I Luleå är 
naturfenomen som midnattssol under 
den första delen av sommaren och 
underunder de kalla vintrarna uppstår det 
magnifika norrsken som kan sträcka 
sig flera kilometer vanligt förekom-
mande. Trotts den vackra naturen och 
dess fenomen som mångt och mycket 
definierar Luleå som stad finns det få 
platser att som verkligen erbjuder en 
att ta del av det. Men som om det vore 
menat finns det ett berg vid namnet 
Mjölkuddsberget vars geografiska po-
sition är så centralt, men hänsyn till 
hela Luleå, som det bara går. Inom en 
radie på två kilometer kan ta sig till var 
och en av det olika stadsdelar. 
Mjölkuddsbergets topp befinner sig 
på 47 meter över havet till skillnad från 
5 meter över havet som är snittet för 
de övriga, omkringliggande, stads-
delarna. 

På toppen av berget finns en vattenre-
servoar. Runt denna reservoar är det 
även en mindre beväxt bergsknalle. 
Från denna bergsknalle har man en 
fantastisk vy i 360° från Luleå centrum 
till campusområdet och vidare över 
det omkringliggande stadsdelarna. 



För att reducera den bristande tillgängligheten och gör mjölkuddsberget mer väl-
komnande och öka dess sociala värde har jag valt att utforma ett utkikstorn på 
totalt fem våningar. Det här utkikstornet skulle addera ytterligare tolv meter till ber-
gets högsta punkt och resulterar i ytterligare bättre utsikt över Luleå. Utkikstornets 
våningsplan avviker i x- samt y-led från varandra för at på så vis få utkikstornet att 
kännas mer sammanhängande ju längre uppåt man rör sig. Framförallt på grund 
utav att man från varje våningsplan likaväl kan se ned till det undre våningsplanet 
som upp till det övre. Var och ett av våningsplanen sträcker sig runt utkikstornets 
centrala, bärande, stålpelare som rymmer tornets trapphus. Det här för att på ett 
våningsplan skapa olika rum som kan användas för olika ändamål av olika mål-
grupper. 

Tanken är nämligen att det här utkikstornet ska kunna användas av småbarnsfa-
miljen som vill avnjuta en middag utomhus tillsammans, likaväl som av de student-
er från Luleå Tekniska Universitet som var i stort behov utav friskluft och beslöt sig 
för att fortsätta läsa sin kurslitteratur i vårsolen. Lika tillgängligt och välkomnande 
ska det vara för de svamp- och bärplockare som varit ute i den omkringliggande 
skogen att kunna vila benen och hälla upp en kopp kaffe. 

Något som ytterligare uppfyller det kognitiva behoven hos många, framförallt stu-
denter, är tillgängligheten till el. Därav har jag valt att längst ena kortsidan av 
tornet placera ett fönsterparti med integrerade solceller som på så vis kan lagra 
solenergi och omvandla det till ström för telefoner, datorer, kameror m.m. Utöver 
att lagra solenergi blir det även ett vindskydd. 

För att ytterligare erbjuda ytor på varje våningsplan som inbjuder till olika former 
av aktiviteter har jag valt att, i varje bjälklag, integrera olika avlastningsytor samt 
sittplatser. Det i form av solstolar, ståbord samt matgrupper för fyra som enkelt 
kan vikas upp ur trallen.

Utkikstornets stomme består av stålpelare i olika rektangulära former, det för att spegla Luleås annars 
högsta byggnad som är stålkonstruktionen på SSAB. Varje våningsplan har ett bjälklag av bredare trall 
som har fått sin gråa ton genom naturligt slitage. Utöver dessa komponenter består utkikstornet av ett 
glasparti som agerar vindskydd samtidigt som de lagrar solenergi. En trappa av korslagda plattjärn för 
att även där erbjuda full syn rakt genom utkikstornet och minimera skuggbildningen. Skulle det nu 
krävas solskydd eller eventuellt ytterligare vindskydd kan det erbjudas med hjälp av de skjutdörrar 
somsom finns placerade på den andra samt fjärde våningen. För att förhindra att någon skulle ramla från 
utkikstornet så har jag omringat samtliga våningsplan med ett räcke av horisontella armeringsjärn.

Utkikstornet kommer kunna användas under årets varma månader då det kommer att gå att avnjuta 
midnattssolen tillsammans med fantastiska vyer över Luleås inre skärgård. Det kommer även vara lika 
tillgängligt under årets kallare och mörkare månader då man kommer kunna uppleva naturfenomen 
som färgstarka norrsken då man befinner sig på en höjd högt över stadens gatlyktor.  


