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november 2008 inbjöd Länsstyrelsen 
i Norrbottens län sex arkitektlag 
att delta i en arkitekttävling om ett 
naturum vid Stuor Muorkke, Stora 
Sjöfallet, i Laponia. 

Laponia i Lapplands fjällvärld fördes 
upp på UNESCOs världsarvslista 1996. 
Grunden för utnämningen var dess rika 
biologiska liv, dess historiska värde för 
den samiska kulturen och dess värde som 
samiskt kulturlandskap. Det är ett av 
Europas största sammanhängande natur-
landskap och ett av kärnområdena för 
samisk kultur. Samerna kallar Laponia 
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 årstidsbund-
na vandringar mellan skog och fjäll. 

Laponia består av nationalparker och 
naturreservat med olika naturtyper och 
skiftande karaktärer. Området uppvisar 
märkliga och storslagna geologiska bild-
ningar 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 utrotningsho-
tade arter.

Sedan 2005 pågår Laponiaprocessen 
i vilken de berörda samebyarna genom 
föreningen Mijá ednam, Jokkmokks och 
Gällivare kommuner, Länsstyrelsen i Norr-
botten samt Naturvårdsverket arbetar för 
att formulera en gemensam inriktning av 
och en plan för utvecklingen av Laponia.

För utvecklingen av Laponia har en 
värdegrund formulerats:

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 gene
rationer. Den samiska kulturen fortlever 
och rennäringen brukar landskapet sam
tidigt som nya samiska näringar bedrivs i 

samklang med de natur och kulturvärden 
som legat till grund för världsarvsutnäm
ningen.

Kulturlandskapet, nationalparkerna och 
naturreservaten värnas och vårdas på ett 
sådant sätt att deras värden består, att de 
är ett föredöme inom natur och kultur
miljövård och en tillgång för utvecklingen 
i berörda kommuner. Besökarnas upplev
elser förstärks genom lämpliga informa
tions och andra insatser.

Naturum är en del av ett projekt som 
handlar om platsbunden information inom 
hela området. Naturum ska beskriva, 
förklara och ge förståelse för områdets 
värden och inspirera till att fler vistas ute 
för att komma nära världsarvets olika na-
tur- och kulturmiljöer. 

Naturum ska utgöra en attraktion i sig 
själv genom sin utformning, omgivning 
och innehåll.

Platsen är vald för att den har en egen 
karaktär och ligger mitt i världsarvet sam-
tidigt som den ändå är relativt tillgänglig.

Huvudsaklig målgrupp för naturum-
verksamheten är den breda allmänheten 
i alla åldrar utan speciella förkunskaper. 
Särskilt skolor, elever och lärare ska på ett 
lustfyllt sätt kunna lära sig om naturen och 
kulturen.
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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 Lapo-
nia och därmed bidra till att besöksantalet 
ökar. Naturum ska med sin attraktionskraft 
vara en mötesplats och en tillgång för 
lokalsamhället.

Tävlingen
Syftet med tävlingen är att få fram ett hög-
klassigt och realistiskt förslag till utform-
ningen av ett naturum som kan ligga till 
grund för fortsatt projektering och genom-
förande samt att upphandla arkitekttjänster 
för projekteringen. 

Tävlingsuppgiften var att:
•  Gestalta naturumbyggnaden i Stuor 

Muorkke
•  Gestalta utomhusmiljön med planering 

för entré, parkeringsplats, gångstigar 
och placering för bro.

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

De tävlande valdes ut genom ett prekvalifi-
ceringsförfarande med föregående annon-
sering. De tävlande är sex lag med dessa 
ansvariga arkitektkontor:

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

Tävlingen startade i november 2008 och 
samtliga deltagande lagen samt juryn del-
tog i startmötet i Stuor Muorkke den 18–19 
november 2008.

De tävlande lämnade in sina förslag den 
2 mars 2008 och samtliga godkändes av 
juryn. Information om tävlingen och dess 
förslag har funnits i enkla utställningar 
i Jokkmokk, Gällivare och Luleå samt 

på Länsstyrelsen i Norrbottens län och 
Sveriges Arkitekters hemsidor. 

Jury för tävlingen har varit:
•  Karin Wannar, Jokkmokks kommun, 

ordförande
•  Annelie Päiviö, Mijá ednam
•  Bertil Pittsa, Mijá ednam
•  Marie Björklund, Länsstyrelsen
•  Cecilia Persson, Naturvårdsverket
•  Birgitta Larsson, Gällivare kommun
•  Kristina Björling Francki, Landskaps-

arkitekt LAR/MSA, utsedd av arbets-
gruppen

•  Hans Murman, Arkitekt SAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter

•  Anders Landström, Arkitekt SAR/
MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, 
Sveriges Arkitekter.

Juryn har gjort ekonomiska analyser av 
förslagen genom Allan Karlsson, Allkyl 
i Ystad och Göran Sandén, Staten Fas-
tighetsverk i Stockholm.

Juryn träffades vid 5 heldagarsmöten 
i Luleå och vid Stuor Muorkke. Mellan 
mötena arbetade juryledamöterna enskilt 
eller i mindre grupper. 

Följande kriterier har legat 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 att kunna 

byggas, drivas och rivas med hög 
miljöprofil.
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Juryns 
bedömning av 
förslagen
Tävlingsområdet ligger i hjärtat av Stora 
Sjöfallets nationalpark. Stora Sjöfallet, 
Stuor Muorkke gårttje, var en gång Eu-
ropas största vattenfall, ett enormt fall i 
fem nivåer. Vattnet reglerades tidigt och 
inom området finns också anläggningar 
för kraftverksamhet. Naturum ska ligga i 
dalen på en udde vid den reglerade älven. 
Området påverkas av naturförhållanden 
som årstider, väderlek, temperaturer, vind-, 
snö- och isförhållanden. Platsen är snötäckt 
från mitten av oktober fram till mitten av 
maj. Terrängen är blockrik med gammal 
tallskog och kala hällmarker.

De tävlande uppmanades ta utgångs-
punkt för sitt arbete i den samiska tradi-
tionen och platsens natur och klimat. Grun-
den för den samiska kulturen i Laponia är 
de traditionella samiska näringarna; ren-
skötseln, jakten, fisket och slöjden. Förhål-
landet mellan landskap, människa och ren 
är central. Naturmaterialens ursprungs-
former 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. Föremålen är sällan 
överarbetade, måttfullhet är ett utmärkande 
drag i formgivningen och mönsterkomposi-
tionen. De mjuka runda formerna, sam-
klangen mellan färg, form och dekor är ett 
genomgående karaktärsdrag i föremål från 
hela Sápmi, det samiska bosättningsområ-
det i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Det moderna samiska livet är integrerat 
med det övriga samhället samtidigt som 
man är förankrad i de samiska tradition-
erna. Det nomadiserande livet har ersatts 
med permanent eller säsongsvis bofasthet 
med pendling till renarna. 

Vatten har en central betydelse och 

karaktäriserar platsen.  Elden är liv-
givande, ger värme, ljus och indirekt mat 
samt gemenskap då man samlas runt den. 
I Laponias natur finner man stillhet och 
tystnad, men också dånande forsar och 
stormarnas vinande. Himlafenomen i La-
ponia är sommarens ljusa nätter när solen 
inte går ner och vinterns mörka nätter där 
norrsken och den arktiska stjärnhimlen kan 
vara attraktioner. Naturum ska förmedla 
ett respektfullt uttryck och förhållnings-
sätt gentemot områdets natur- och kul-
turvärden.

Juryn har haft sex mycket kvalificerade 
förslag att bedöma som samtliga har löst 
uppgiften på ett kompetent och intressant 
sätt. De sex förslagen har varit olika och 
på det sättet gett ett bra underlag för juryns 
arbete. Juryn har gjort en genomgående 
bedömning och prövat förslagen mot 
programmets samtliga utgångspunkter och 
kriterier. Ett naturum i denna miljö och i 
detta sammanhang är en ny företeelse utan 
tidigare direkta förebilder och kommer att 
förmedla denna tids bild och uppfattning 
av platsen och kulturen. Funktioner och 
genomförbarhet har varit viktiga i juryns 
bedömning men till slut har byggnadens 
gestalt och uttryck blivit avgörande för 
juryns val av vinnande förslag.  

Arkitektonisk kvalitet
•  Hur förslaget gestaltar mötet mellan 

det traditionella och det moderna/
nytänkande.

•  Hur förslaget hanterar omgivningens 
naturmiljö respektive kulturmiljö i 
gestaltningen.

Placeringen av byggnaden är av stor 
betydelse. Det handlar både om den rent 
formmässiga relationen till platsen på den 
steniga udden med både skog och mer 
öppna hällmarker och byggnadens tillgäng-
lighet. Inom tävlingsområdet finns det 
platser som är mindre utsatta för väder och 
vind som ger en trygg placering. En placer-
ing närmare stranden blir mer dramatiskt 
och demonstrerar det öppna läget. 

I detta storslagna landskap kommer även 
de större tävlingsförslagen att upplevas som 
relativt små, men närmare byggnaden kom-
mer dess fulla storlek att upplevas. Försla-
gen måste bedömas utifrån båda dessa 
perspektiv. Detta innebär att byggnaden 
behöver ha en tydlig form och volym i 
relation till det stora landskapet samtidigt 
som den behöver ha en detaljering och ett 
uttryck som kan möta de människor som 
ska besöka naturum. 

De tävlande 
uppmanades 
utgå från 
den samiska 
traditionen 
och platsens 
natur och 
klimat.

Fo
to

: T
o

m
as

 L
au

ri 



� �

Trots att tävlingsområdet är väl tilltaget 
har samtliga förslagsställare valt placer-
ingar inom ett begränsat område. Bara ett 
av förslagen ligger helt öppet i landskapet 
och ett helt inbäddat i skogen. Juryn har 
bedömt att en öppen placering relativt 
nära skogsbrynet är en naturlig plats för 
byggnaden eftersom den då får en naturlig 
förankring, vyer mot landskapet kan 
skapas och nivåskillnaderna är mindre. 

De flesta byggnaderna i förslagen är 
grundlagda på plintar upplyfta från marken 
för att lämna så litet avtryck som möjligt 
efter sig. I flera fall får en plintgrundlägg-
ning konsekvensen att byggnaden kommer   
att ge ett svävande och ibland avvisande 
uttryck, till och med i högre utsträckning 
än vad som redovisas i vissa av förslagen. 
En upplyft byggnad svär mot det traditio-
nella sättet att placera byggnader på en 
plan yta naturligt förankrad i terrängen. 
Eftersom platsen är kuperad och stenig är 
det inte helt lätt att finna en sådan plats för 
en byggnad av naturums storlek men juryn 
bedömer att de tävlande i högre utsträck-
ning borde ha studerat nivåskillnaderna. 

Juryn har bedömt att de förslag som 
föreslagit en plats där byggnaden inte har 
en naturlig förankring till marken eller 
föreslagit grundläggningskonstruktioner 
som i stora delar lyfter byggnaden behöver 
utvecklas.

Flera av förslagen har gjort en nutida 
tolkning av den samiska traditionen i 
relation till det omgivande landskapet. 
Associationer till sameslöjden, gärdena 
för insamling av renar eller profilen av 
bergslandskapet kan till exempel avläsas i 
förslagen. Juryn har diskuterat hur de olika 
förslagen uttrycker en tradition i utveckling 
och den specifika funktion som naturum 
kommer att ha. Det finns inget givet svar 

på denna fråga. Men juryn har kommit 
fram till att relationen måste vara konkret 
uttryckt i material eller former och inte av 
mer teoretisk art i en planform eller sek-
tion. En naturumbyggnad får inte heller 
få en form och uppbyggnad som endast 
skenbart relaterar till traditionella former 
utan att utveckla dem för detta specifika 
ändamål. 

De förhärskande vindarna i dalgångens 
riktning gör att snö kommer att driva och 
sannolikt lägga sig i sydost. Ett par av 
förslagen arbetar medvetet med att snön 
ska fastna på byggnaden och medverka till 
det arkitektoniska uttrycket på ett in-
tressant sätt. 

Terrasser och skärmar kan ge lä och 
utsikter. I realiteten kommer också myggor 
att samlas där särskilt under sommartid 
vilket kommer att begränsa dessas an-
vändning. Under höst och vår kommer de 
däremot att skydda mot kalla vindar. 

Endast ett av förslagen redovisar belys-
ning utomhus vilket kommer att vara 
nödvändigt att ha särskilt under de mörka 
årstiderna. 

Elden, som är viktigt i den samiska 
kulturen, finns i nästan alla förslag. Pro-
grammets önskemål om att det ska finnas 
ett observatorierum för studier av him-
lafenomen är däremot inte studerat i de 
flesta förslag – en enkel lanternin bedöms 
inte som tillräckligt för att uppleva himla-
valvets magnifika rymd och ljus.

Funktion
•  Möjligheterna att alla naturums 

verksamheter kan fungera i olika 
årstider, olika väderförhållanden, för 
olika åldrar och för alla människor.

En viktig funktion i naturum är att hysa 
utställningar som ska kommunicera de 
värden som Laponia blivit utnämnt till 
världsarv för. Man ska kunna skapa olika 
sekvenser av rum i utställningen som ska 
kunna ljussättas separat, men det kan också 
finnas rum där den storslagna utsikten och 
det som sker i rummet samspelar. Natu-
rums grundfunktioner är ganska enkla och 
kan utvecklas i det fortsatta arbetet. Dock 
ger de olika förslagen olika principer för 
hur funktionerna kan ordnas vilket ger 
förutsättningar för att utveckla förslagen. 
När samtliga funktioner samlas runt ett 
stort överblickbart utställningsrum med 
butik, reception och kafé i ett öppet sam-
manhang är det enkelt för personalen att 
följa vad som sker i byggnaden och som då 
inte upplevs som trång när det finns många 
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besökare i den. Det ger också större möj-
ligheter för en utställningsarkitekt att efter 
eget huvud skapa utställningar. En byggnad 
med flera och mer varierade rum kommer 
å andra sidan inte att upplevas som tom 
när det finns få besökare i den. En byg-
gnad med rum som har en egen karaktär 
och gestaltning begränsar utställningsmöj-
ligheterna men kan samtidigt vara ett stöd. 
Juryn har bedömt att en viss komplexitet 
ger en intressantare byggnad samtidigt som 
funktionerna måste kunna inhysas på ett 
bra sätt. 

Byggnaden kommer främst att använ-
das av besökare under den snöfria perio-
den men ska också kunna användas för 
föreningsverksamhet och liknande under 
andra tider på året. Man kan anta att de 
flesta besökare är fjällturister och skolbarn. 
Det är särskilt viktigt att mindre rörliga 
personer som inte kan vandra i fjällen ska 
kunna få en upplevelse av och information 
om platsen i naturum. 

Byggnaden kommer att vara stängd un-
der vissa perioder, främst under den bistra 
vintern. Byggnaden får inte upplevas eller 
vara skör och kräva underhåll och passning 
under vinterhalvåret. Det finns en poäng 
med att delar av byggnaden är tillgängliga 
även när naturum är stängt som några har 
föreslagit.

Naturen på platsen är relativt otill-
gänglig och det är därför av betydelse 
att området runt naturum anläggs på ett 
sådant sätt att personer med rörelsehinder, 
äldre med flera kan röra sig där. Förhål-
landet mellan inne och ute vid entréer och 
uteplatser är viktigt för att byggnaden och 
utemiljön ska upplevas funktionell och 
trivsam för alla. Ibland saknas denna kon-
takt på grund av höjdskillnader.

De tävlande har med olika inlevelse 
föreslagit stigar, väderskyddade vilplatser, 
informationsplatser med mera inom om-
rådet. I flera fall har de tävlande inte tagit 
hänsyn till behovet av naturliga förbin-
delser, som mellan bron och parkeringen 
eller i mindre kuperade sträckningar. Detta 
kommer att få konsekvensen att de som 
besöker platsen ändå kommer att trampa 
upp stigar där det känns naturligt eller 
nödvändigt att ta sig fram, vilket kommer 
att orsaka onödigt eller oplanerat slitage 

på naturen. Spänger av trä kommer under 
stor tid av året vara hala och kan, osynliga 
under snön, orsaka olyckor för renar eller 
skoterförare. Juryn rekommenderar att 
stigar grusas istället för att spänger anläggs 
vilket också innebär mindre underhåll och 
mindre ingrepp i naturen.

Vissa förslagsställare har placerat 
toaletter och tillfälliga förråd vid parkering-
en vilket minskar ytan på naturum och 
bedöms som positivt.

Trafiken ska begränsas till parkeringen 
vid infarten vilket de flesta förslagsstäl-
lare hörsammat. Hälften av förslagen har 
körvägar fram till byggnaden för handi-
kapp- och servicefordon, vilket bedöms 
vara nödvändigt. Dagens stora grusplan har 
av de flesta delats in i mindre parkerings-
enheter med hjälp av vegetation.

Genomförbarhet
•  Förslagets förutsättningar att utveck

las inom rimliga ekonomiska ramar.
•  Naturums förutsättningar att kunna 

byggas, drivas och rivas med hög 
miljöprofil.

Juryn har gjort ekonomiska kalkyler av re-
spektive förslag och inte funnit att det finns 
några avgörande skillnader i kostnader 
mellan förslagen. Några lösningar kan vara 
kostnadsdrivande och juryn har bedömt 
möjligheterna att utveckla dessa lösningar 
utan att förta respektive förslags kvalitet.

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 ener-
giutnyttjande. Alla förslag bedöms kunna 
uppfylla dessa krav i relativt hög utsträck-
ning.
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Juryns beslut
Juryn har enhälligt beslutat att utse förslaget Snöfällan till vinnare av tävlingen och  
rekommenderar det till utförande. 

Juryn har beslutat att ge förslaget Rakkas ett hedersomnämnande.

Stuor Muorkki den 28 april 2009 

Karin Wannar, ordförande

Annelie Päiviö

Bertil Pittsa

Marie Björklund

Cecilia Persson

Birgitta Larsson

Kristina Björling Francki

Hans Murman

Anders Landström
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VINNARE 

Snöfällan
Förslagsställare: Wingårdh Arkitektkontor AB och AnderssonJönsson Landskapsarkitekter AB

Ansvariga arkitekter: arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA Jonas Edblad och arkitekt MSA 
Filip Rem 
Medverkande: arkitekt MSA Peter Bringselius, arkitekt MSA Linnea Larsson, arkitekt SAR/MSA Nils Korth, 
Robert Hendberg (visualisering), arkitekt MSA Pieter Sierts (visualisering), Daniel Frickéus (visualisering) och 
Ola Frödell (visualisering)
Ansvariga landskapsarkitekter: landskapsarkitekter LAR/MSA Anders Jönsson och Stina Elonsson
Medverkande: landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Englund

nöfällan har en poetisk attraktions
kraft. En av förslagets särskilda 
kvaliteter är hur naturen kommer 
att förändra och samspela med 
byggnaden; när snön packar upp 

runt den, när solen spelar i fasaden och 
av vädrets nötning. Byggnaden lever på 
naturens villkor och kommer att vara en 
vacker och spännande upplevelse även för 
den återkommande besökaren. 

Denna uttrycksfulla byggnad är placerad 
ute på udden i det mest utsatta läget vilket 
kommer att bidra till att den kommer att 

förändras över tiden och vid olika väderlek 
och årstid på ett mycket spännande sätt. 
Den runda formen som bygger på den 
samiska traditionen ger ett positivt och pas-
sande uttryck på platsen och för tanken till 
både timmerupplag och rengärden. Bygg-
naden möter med sin moderna arkitektur 
det gamla landskapet på ett intressant sätt.

Fasaden kan när byggnaden är stängd 
helt slutas och byggnaden lämnas, tills den 
öppnas igen på våren – detta bedöms som 
ett naturligt sätt att hantera byggnadens 
säsongsbetonade karaktär. Fasaduppbygg-
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nadens liggande stockar som inte har 
någon konstruktiv funktion är viktig för 
byggnadens uttryck men behöver till-
sammans med innergårdens utformning 
tekniskt detaljstuderas i det fortsatta ar-
betet. Även om idén bakom placeringen är 
tydlig och ger kvaliteter innebär den också 
komplikationer. Ett läge bara något när-
mare skogkanten och högre upp i terrängen 
skulle minska behovet av många terrasser 

och spänger utan att den fria rymden runt 
byggnaden, som är så viktig, försvinner. 
Det möjliggör också en naturlig passage för 
de renar som finns i området. 

 Byggnadens slutna yttre kontrasteras av 
ett mycket ljust, överblickbart och vackert 
inre. Inuti byggnaden finner man ett atrium 
som alltid kan vara tillgängligt och ge 
skydd med elden som ett viktigt element. 
Från gården har man också möjlighet att 
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ta del av utställningarna när naturum är 
stängt. 

Huset är funktionellt och utmärkt för 
verksamheten. Utställningslokalerna och 
kaféet är överblickbara, och rummen ger 
goda möjligheter till att gestalta olika sort-
ers utställningar. Interiörens karaktär och 
kontrasten mellan öppenhet och slutenhet 
skulle ytterligare kunna förstärkas om 
volymerna och takhöjden minskades något. 

Utemiljön är mindre genomarbetad 
och behöver utvecklas. Stigarna ska inte 
bara leda människorna till utsiktsplatser 
och information utan måste också finnas 
där människor vill gå. Träspänger är inte 
funktionella och kan båda upplevas som ett 
hinder och vara hala under en stor del av 
året.

Elden är ett viktigt element.
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Rakkas
Förslagsställare: Rosenbergs Arkitekter AB, Nivå Landskapsarkitektur AB och Jonas Bohlin 
Arkitektkontor AB

Ansvariga arkitekter: arkitekt SAR/MSA Inga Varg, Joel Klehn, arkitekt SAR/MSA Kalle Dinell, arkitekt SAR/
MSA Morten Johansson och Tord-Rikard Söderström
Ansvariga landskapsarkitekter: landskapsarkitekt LAR/MSA Göran Lindberg, Jake Ford, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Katrin Svensson, Elsa Uggla och landskapsarkitekt LAR/MSA Jonas Berglund
Ansvarig inredningsarkitekt: arkitekt SIR/MSA Jonas Bohlin

akkas är en smal och elegant 
byggnad som tar avstamp i 
traditionen samtidigt som den 
pekar mot en framtida utveck
ling. Byggnaden kan i sig själv 
bli en attraktion.

Byggnadens form med sin karaktäristis-
ka rygg är tydlig i det storslagna landskapet 
och följer den förhärskande riktningen i 
dalen. Den är bra placerad i skogsbrynet, 
trots sin otraditionella längd som inte hör 
hemma i den samiska byggnadstraditionen.

Den charmerande lite trånga interiören 
i tre plan är spännande och liksom i 
kåtan är konstruktionen synlig. Träbygg-
nadstekniken är avancerad och intressant 
och kunde ha utvecklas mot ett förtillver-
kat utförande så att själva byggnationens 
påverkan i naturen hade minimerats. Den 
triangulära formen tvingar till en placering 
av utställningsföremål på golvet och häng-
ande i taket på ett traditionellt sätt, vilket 
bedöms kunna vara en kvalitet samtidigt 
som den begränsar utställningsmöjlighe-

R
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terna. Logistiken i byggnaden är dock 
bristfällig och planlösningen borde ha ut-
vecklats mer. Huset kunde ha gjorts något 
större, både på bredden och på höjden, för 
att överkomma dessa problem utan att det 
förlorat något av sin karaktär. 

Utemiljöerna är formade med stor inlev-

else. Mötet mellan ute och inne är vällöst 
och stigar och de små stationerna med 
tematiskt innehåll ger på sitt försiktiga vis 
platsen karaktär. Entrévägens utformning 
och möte med byggnaden är  inte realis-
tiskt.
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Byggnaden kan i sig själv 
bli en attraktion.
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Alesgahtsem
Förslagsställare: Arkitektgruppen GKAK

Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Lars Sundström
Medverkande: Designer MFA, arkitekt SIR/MSA Johan Kauppi, arkitekt SAR/MSA Per Liedner, arkitekt SIR/
MSA Bertil Harström, arkitekt SAR/MSA Mats Winsa, landskapsarkitekt LAR/MSA Eva Wenngren, konstnär 
Katarina Pirak Sikku och civilingenjör Tomas Alsmarker

lesgahtsem är en byggnad som 
är bra placerad i landskapet 
och som har en planlösning 
som bedöms kunna fungera för 
ändamålet. 

Byggnaden har en nutida gestalt som 
från vissa håll kan uppfattas som slående. 
Men samtidigt ger byggnaden ett avvisande 
uttryck. Mötena mellan runda och sväng-
da volymer är oklara vilket särskilt syns 
vid entrén. Mot vattnet har byggnaden ett 
betydligt mer stringent uttryck med lutande 
fönster som på ett positivt sätt kommer att 
spegla marken och inte himlen. 

Den komplexa formen som bygger på en 
renhornsliknande plan ger komplikationer 
i de olika byggnads- och rumsvolymer-
nas möten också interiört. Den indragna 
grundläggningen ska ge ett intryck av att 
byggnaden svävar över marken men skapar 
komplikationer på den valda platsen som i 
norr har stora höjdskillnader. Planslösnin-
gen är bra och det finns ett vackert kaférum 
i direkt anslutning till utställningslokaler-
na. Gestaltningen av utemiljön är utveck-
lingsbar och gångvägarna ligger i logiska 
lägen. Signalbyggnaden på parkeringen ger 
anläggningen som helhet en bra annonser-
ing ut mot vägen.

 

A

Signalbyggnaden på parkeringen 
ger anläggningen en bra annon
sering ut mot vägen.
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Goahti
Förslagsställare: Tirsén & Aili arkitekter och Tyréns AB

Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Hans Tirsén
Medverkande: arkitekt SAR/MSA Martin Häller, landskapsarkitekt LAR/MSA Annika Lindberg och landskaps-
arkitekt MSA Magnus Lignegård

G oahti har en interiör som 
passar bra för ett naturum 
men har liten förankring till 
platsen i sin gestaltning. 

Byggnaden är formad så att 
den anpassar sig efter vindförhållandena 
på platsen men ger i övrigt inga tydliga 
associationer till platsens natur och kultur. 
Byggnaden är indraget placerad i en backe 
nära parkeringen och kulturlämningar och 
utnyttjar denna höjdskillnad på ett bra sätt 
i den terrasserade interiören. 

Entrén och entréplatsen som är hop-
byggd med förrådsbyggnader är trång och 
förstärker intrycket av att denna byggnad 
inte är så uttrycksfull som programmet 
föreskrev. Utsiktstornet är en god idé som 
inte bara ger möjlighet för utsikt utan 
också signalerar byggnaden. Eftersom 
rummet är terrasserat ger det möjlighet 
till en bra överblick och det stora rummet 
delas upp, men samtidigt kommer det att 

orsaka svårigheter med eventuella störning-
ar i utställningslokalerna. 

Greppet med en kombinerad gång- och 
transportväg är intressant. Gångstigarnas 
sträckning i området är välavvägda men 
sittplatserna i sluttningen är svårttillgäng-
liga.
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Utsiktstornet är en god idé 
som inte bara ger möjlighet 
för utsikt utan också signa
lerar byggnaden.
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Solvarv
Förslagsställare: White Arkitekter AB

Ansvariga arkitekter: arkitekt SAR/MSA Ulla Antonsson, Mattias Lind, landskapsarkitekt MSA Sam Keshavarz 
och Karin Jacobsson
Medverkande: Anna Graaf (miljö), Peter Ylmén (miljö), Anna Reuter Metelius (kulturmiljö), Pär Andreasson 
(teknik), Daniel Hultman (bild) och Lars Olsson

olvarv är en tung och väl 
förankrad byggnad vars idé bygger 
kring eldens centrala placering 
med smala utblickar genom tjocka 
väggar. Men byggnaden ger också 

associationer till pallisad eller bålverk. 
Byggnaden är ganska liten och kompakt 

men förslagsställarna har gett den ett större 
uttryck med hjälp av omgivande lutande 
plank och skärmar. Nivåskillnaderna är 
stora på platsen där byggnaden är placerad 
och tillsammans med den överdrivet solida 
grundläggningen, kommer byggnaden att 
upplevas som hög och befästningslik från 
älvsidan. De utdragna planken bygger 
också igen utsikten från olika platser på 
tomten vilket bedöms som omotiverat.

Den mörka fasaden som har mycket små 
ljusöppningar omsluter ett stort inre rum 
där de flesta funktioner är väl överblickba-
ra. Idén med den centrala punkten i mitten 
vid elden ger utblicksmöjligheter åt flera 
håll från byggnaden. Byggnaden har flera 
fina mindre rum och ett spännande glasat 
observatorierum. Den stora inbyggda ter-
rassen ger ingen markkontakt och bedöms 
som för stor. 

Den separata servicebyggnaden med en 

egen serviceväg är ett intressant grepp men 
medför ett onödigt stort ingrepp i skogen. 
Gångstigarnas placering är väl uttänkt.S

Byggnaden 
har flera fina 
mindre rum 
och ett spän
nande glasat 
observatorie
rum.
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Vacha
Förslagsställare: Tham & Videgård Hansson arkitekter

Ansvariga arkitekter: arkitekter MSA Martin Videgård Hansson och Bolle Tham
Medverkande: Arkitekt SAR/MSA Carmen Izqiuerdo, arkitekt SAR/MSA Mårten Nettelblad, arkitekt SIR/
MSA Johan Björkholm, arkitekt MSA Andreas Helgesson, Marcus Andren, Dennis Suppers och Anton Alvarez
Rådgivande konstruktör: Carluno Pålstedt, Ramböll Sverige AB

V acha är en stark signalbygg
nad som på ett elegant sätt tar 

för sig i landskapet.  
Byggnaden kunde användas 

som en logotyp med sin mycket 
tydliga form som liknar ett fjällandskap 
med sitt böljande tak, eller är det kanske ett 
beduintält som slagits upp? Dock skapar 
tillgängligheten till taket för djur och män-
niskor en rad praktiska problem och det är 
troligt att taket av nödvändighet kommer 
att förses med räcken och annat. 

Med sin enkla redighet är byggnaden 
funktionell och modern men med mycket 
liten komplexitet och förankring i tradi-
tionen och kulturen. Panoramafönstret ger 
möjlighet att ta del av utställningarna när 
naturum är stängt. 

Byggnaden är en mycket enkel och 
flexibel hallbyggnad med ett böljande 
innertak som skapar en varierad rumsupp-
levelse och delar upp det stora rummet 
på ett naturligt sätt. Kontakten mellan 
ute och inne är raffinerad då fönstren har 

olika genomsiktlighet. Trädäcket kring 
byggnaden är inbjudande och praktiskt och 
maximerar tillgängligheten samtidigt som 
det minimerar slitaget. Övriga utemiljöer 
är däremot schematiskt redovisade. 
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Kontakten 
mellan ute 
och inne är 
raffinerad då 
fönstren har 
olika genom
siktlighet.




