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Abstract

This thesis is based in the expanding tourism 
industry of northern Sweden. Through site 
5:544 in Sälenfjällen, the project investigates 
the conditions in terms of climate, history, 
and architecture of the area as well as the 
development of nature tourism in north Sweden 
in the 20th century. The analysis results in an 
investigation process through physical models 
and sketches to reach a set of tectonic principles 
for building in this specific environment. The 
result of the thesis is then presented as a 
project proposal, aesthetically designed from 
the beforementioned principles.

The site of the project is situated by Södra 
Kungsleden, a hiking trail north of highway 66 
on a mountain slope. The area is today largely 
developed by the expanding tourism industry in 
the area which has created a lack of variation 
in the local architecture. Large parts of the 
developments are uninhabited during large 
parts of the year, due to their function in the 
alpine tourism. This thesis will therefore strive 
to activate the area with a building services the 
summer activities for tourism, mainly hiking and 
mountaineering.

The alpine region of north Scandinavia is a 
unique and sensitive environment. The site 
consists of unexploited nature, apart from low 
wear from the occasional hiker and the hiking 
trail which consists of tarmac. There are some 
pine trees on the site which have an estimated 
age of around 540 years and are considered 
of high conservational value. The project is 
therefore designed with the intersection of 
architecture and nature in mind. The focal point 
throughout the process is how the building sits 
on the ground, how the building fits in to the site 
aesthetically as well as how the organization of 
the building can be modified to serve the needs 
of the modern tourist.

The program of the proposal is based on a 
mapping of touristic archetypes: the beginner, 

the day-hiker, the mountaineer, and the family. 
The mapping resulted in a planning of the 
building where public and common spaces are 
given priority for views and light. The program 
also resulted in a split of the building to four parts: 
main building, two separate accommodation 
buildings and a sauna.

The intersection between nature and 
architecture is examined through three different 
aspects: how the foundation attaches to the 
ground, the walls and the overall shape of the 
building situated in the landscape. The analysis 
was made though comparing alternatives in 
sketches and models with a parallel connection 
to vernacular architecture of the area. The 
process resulted in foundation walls in granite 
forming crawl spaces combined with a glue-
laminated timber structure in pine and large roof 
overhangs.

The result is presented as a result from 
the tectonic principles found through the 
investigating process. It can be viewed a site-
specific proposal as well as a general approach 
to building for tourism in northern Scandinavia.

Sammanfattning

Utgångspunkten för examensarbetet är den 
ökande turismen i fjällvärlden. Med tomt 5:544 
i Sälenfjällen som huvudfokus undersöker 
projektet platsens förutsättningar i klimat, historia 
och arkitektur samt fjällturismens utveckling 
under 1900-talet. Analysen ligger sedan grund 
till en utforskande process i skiss och modell 
för att nå fram till arkitektoniska principer för 
att bygga i svensk fjällmiljö. Examensarbetets 
resultat presenteras sedan i form av ett 
gestaltningsförslag för platsen baserad i de 
arkitektoniska principerna.

Platsen för projektet ligger utmed Södra 
Kungsleden på Köarsfjällets södra sluttning, 
precis norr om riksväg 66 och Sälens 
högfjällshotell. Området är till stor del 
karaktäriserat av turismindustrins utveckling, 
något som har gjort byggnaderna likartade och 
utan någon större variation. Eftersom området 
riktar sig mycket till den alpina turismen är en 
stor del av byggnaderna också obebodda 
under delar av året. Projektet söker därför att 
aktivera området genom en anläggning riktad 
mot sommarturismen i form av vandring och 
andra aktiviteter. 

Fjällvärlden är en känslig natur, unik för norra 
Skandinavien. Platsen utgörs av fjällhed som är 
nästintill orörd bortsett från slitage från besökare 
och den asfalterade vandringsleden. Det finns 
även en del tallar på tomten som daterats till 
ungefär 540 år och är av högt skyddsvärde. 
Projektet utgår därför från mötet till naturen i 
den skapande processen. Utgångspunkterna i 
fokus är hur byggnaden ansluter till marken, hur 
byggnaden estetiskt passar in i naturen samt 
hur programmet utformas efter den moderna 
fjällturisten. 

Programmet för byggnaden baseras i en 
kartläggning av fyra arketyper av en fjällturist: 
nybörjare, dagsturare, fjällentusiast samt 
familj. Resultatet av kartläggningen är en 
rumsorganisation där gemensamma och publika 

ytor prioriteras för utsikter och storlek samt en 
uppdelning av programmet i fyra byggnader: 
huvudbyggnad, två boendeannex och en bastu.

Mötet med naturen undersöks genom tre 
aspekter: Grundens anslutning till marken, 
väggarna samt byggnadens övergripande 
formspråk. Samtliga analyser görs genom 
att några utvalda alternativ jämförs i skiss och 
modell tillsammans med en undersökning av 
områdets traditionella arkitektur. Processen 
resulterade i murade stengrunder av granit, 
utfackningsväggar av furu samt former med 
stora takutsprång och takfall utmed tomtens 
lutning.

Gestaltningsförslaget presenteras som ett 
resultat av de arkitektoniska principerna för 
att bygga i fjällmiljö. Det kan ses både som 
ett faktiskt förslag för en fjällstation på tomten 
men också som ett generellt koncept för 
problemställningen.
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Introduktion
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01.
Ett ökande tryck på fjällvärlden

I min barndom åkte vi ofta under vintrarna till 
Sälenfjällen för att åka skidor. Jag minns hur 
det var att gå upp tidigt på morgonen och åka 
norrut, se hur snödrivorna utanför fönstret blev 
högre och högre ju längre vi kom. När vi väl 
närmade oss fjällkedjorna i Dalarna var det som 
ett annat land. Högresta berg, snöklädda tallar 
och stora liftsystem så långt man kunde se. Och 
vi var långt ifrån de enda som sökte sig hit under 
sportlovet.

Sedan slutet av 1970-talet har antalet 
gästbäddar i Sälenfjällen ökat med över 400% 
(Malung-Sälens kommun 2008). Årligen kommer 
hundratusentals besökare hit och har skapat 
en stor lokal industri. Skistar som driver Sälens 
fyra största skidområden: Lindvallen, Högfjället, 
Tandådalen och Hundfjället, förmedlar drygt 14 
500 sovplatser i området (Skistar 2020). Totalt 
finns idag ca 84 000 bäddar i området utspridda 
bland hotell, stugor och vandrarhem. 
Sälen-Malungs kommun räknar med en årlig 
ökning på ungefär 5% av antalet bäddar i området, 

något som gör att man borde nå över 100 000 
under 2020-talet. Sett till antalet besökare är 
Dalarna den största besöksdestinationen i 
Sverige bortsett från Stockholm, Göteborg och 
Malmö, något som sysselsätter 6099 personer. 
Turismen är utan tvekan en viktig och kraftfull 
sektor i Sälenfjällen och Dalarna (Malung-Sälens 
kommun 2008). 

Eftersom största delen av turismen i Dalarna 
hör till skidåkning varierar antalet besökare 
under året stort. Vintern hör ganska självklart 
till regionens högsäsong även om sommaren 
drar en del turister hit. Våren och hösten blir 
som i många andra säsongsberoende regioner 
en lågsäsong där bristen på antingen snö eller 
värme inte lockar många besökare (Visit Dalarna 
2019). Detta har gjort att många stugor, hotell 
och turisthotell står tomma delar av året. Då 
många av dem utvecklats av samma aktör 
skapas också en enformighet och upprepning i 
arkitekturen, samt att många boenden håller en 
lägre kvalitet än ett boende ämnat för permanent 
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bruk. I det stora hela skapas en stor bebyggelse 
utan en befolkning ämnat för endast ett syfte. 
I sin översiktsplan från 2008 uttrycker Sälen-
Malungs kommun en strävan att försöka bredda 
områdets profil och öka antalet sommar-
aktiviteter:

”Sommar-turismen bör öka väsentligt i 
Sälenområdet. Detta generera [sic!] fler 
helårsarbeten. Aktiviteter som fiske, vandring, 
kanoting, golf, kulturevenemang etc är 
grunden för sommarturismen. Utvecklingen av 
sommarturismen måste ske i samspel mellan 
dalgången och fjället och mellan aktivitetsföretagen 
och de stora logianläggningarna.”

Man har även identifierat detta som en påtaglig 
intressekonflikt i området:

“I fjällområdet finns en intressekonflikt mellan 
vintersportanläggningarnas markanspråk och 
naturvårdsintresset, det rörliga friluftslivet etc. Att 
hantera dessa konflikter och väga olika intressen 
mot varandra är en av de viktigaste uppgifterna för 
den fysiska planeringen. I kommunen utgör de
naturliga resurserna en viktig inkomstkälla 
vilket skapar ett stort behov av noggrann 
avvägning mellan ekonomiska intressen och 
bevarandeintressen.”

Men frågan om fjällvärldens exploatering är 
inte bara aktuell i Dalarna utan för hela Sverige. 
Under 2000-talet har STF sett en kraftig ökning 
av såväl svenska som utländska turister i fjällen, 
något som orsakat så stort slitage på Vålådalens 
naturreservat att länsstyrelsen beslutat om att 
bland annat förbjuda cykel samt att vandra utanför 
den markerade leden. I Jämtlandstriangeln störs 
rennäringen så pass mycket av strömmen av 
turister att arrendet för fjällstationerna i området 
är under utredning och kan komma att upphöra 
(SVT 2021). Samtidigt arbetar många för att öka 
det allmänna intresset för fjällvärlden ännu mer 
och få fler turister till de svenska fjällen. STF 
tillsammans med Naturvårdsverket utropade 
2021 till Friluftslivets år där man vill lägga fokus 
på att få fler nybörjare att testa friluftsliv (Svenska 
Turistföreningen 2021). 

Fjällen har på kort tid utvecklats från vildmark 
och betesplatser till ett centrum för en växande 
turistnäring och frågan om hur och om fjällen 
ska exploateras har aldrig varit mer aktuell.
Baserat på den ökande turismen i fjällvärlden samt 
allmänhetens intresse av att bevara och värna 
om naturen undersöker mitt examensarbete 

hur exploateringen av Sälenfjällen kan ske. Jag 
undersöker med det här projektet möjligheterna 
till att öka utbudet för turister i området och skapa 
ett alternativt resmål till skidorterna i Sälenfjällen, 
inriktat mot sommarhalvåret. Genom en analys 
av områdets karaktär, förutsättningar och 
kvalitéer söker projektet en plats och ett syfte 
som kan bidra till att både locka besökare till ett 
resmål och samtidigt gynna närområdet. Som 
metod undersöks platsens kontext, klimat och 
naturvärden samt den historiska bakgrunden 
till fjällturism och byggande i naturen. Analysen 
görs för att nå ett program och arkitektoniska 
principer som sedan får styra gestaltningen 
av projektet. Principerna undersöks genom 
studier i skiss, modell samt teori. Gestaltningen 
presenteras sedan som projektets resultat, 
vilket kan ses som ett konkret förslag för platsen 
i fråga eller en generell strategi för att bygga för 
turism i den svenska fjällvärlden.

Projektet kommer utgå från tomt 5:544, en 34 
hektar stor oexploaterad yta på Köarsfjällets 
sydsluttning mellan Lindvallen och Hundfjället. 
Markägaren till tomten har uttryckt tankar om 
att utveckla en fjällstation i framtiden och därför 
ser jag detta som en rimlig utgångspunkt för 
projektet. Den lämpar sig också väl för att 
utveckla området vidare mot sommaraktiviteter 
då Södra Kungsleden startar vid tomtens södra 
gräns och löper genom hela platsen. Sälenfjällen 
samt Södra Kungsleden saknar även i dagsläget 
en fjällstation, något som hade kunnat berika 
och bredda områdets kvalitéer och utbud. 

Frågeställning: Hur kan man med en byggnad i 
Sälenfjällen ämnad för turistverksamhet bidra till 
att bredda områdets kvalitéer och utbud genom 
arkitektonisk analys och gestaltning? 0
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Graf över ökandet av antalet gästbäddar i Sälenfjällen under andra halvan av 1900-talet (illustrerad av författaren, information från Visit Dalarna 2019)

Graf över varitationen av antalet besökare i Dalarna (illustrerad av författaren, information från Visit Dalarna 2019)
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Projektets förutsättningar
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02.
Sälenfjällen

Det som kallas för Sälenfjällen utgörs av 
Skandernas södra del mellan Sälens tätort 
och gränsen mot Norge. Topparna i området 
når kring 900 meter över havet och många 
av sluttningarna är idag utvecklade för alpin 
skidåkning. Området är relativt lättillgängligt med 
bil eller buss via riksväg 66 och det finns även en 
ny kommersiell flygplats väster om Tandådalens 
skidanläggningar. 

Området är glesbefolkat, den permanenta 
befolkningen uppgår till ungefär 1000 personer 
där de flesta bor i Sälen. Den största delen av 
närområdets byggnader är ämnade för tillfälligt 
boende i form av hotell eller fritidshus, där många 
bor veckovis under vinterhalvåret. Varje år 
bosätter sig många säsongsarbetare i området, 
något som gör att befolkningsmängden varierar 
under året (Visit Dalarna 2019).

Vid Sälens högfjällshotell, strax norr om riksväg 
66 hittar man porten till Södra Kungsleden, en 
vandringsled som sträcker sig 340 kilometer 

norrut till Storlien. Den passerar bland annat 
Fulufjällets nationalpark, flera naturreservat, 
vattenfallet Njupeskär samt fjällområdet Sylarna. 
Leden tillkom under 1970-talet som ett försök 
till att vidareutveckla den redan etablerade 
Kungsleden genom en sydligare sträckning. De 
första 2.5 kilometrarna av leden är asfalterade, 
en ambition om att göra fjället tillgängligt för alla 
(Hegert & Schander 2010).

Eftersom den första etappen av leden går 
genom tomten blir den en stor faktor för platsen 
och en byggnad kommer behöva förhålla sig 
till leden som den enda byggda kontexten i 
närheten. Tomten för projektet breder ut sig 34 
hektar norr om riksvägen, upp mot fjällets topp 
utmed vandringsleden. 
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1. Sälen Fjällkyrka (foto av författaren) 
2. Högfjällshotellet (TT 2018)
3. Experium (FOAMGLAS 2015)
4. Fritidshus (Hemnet 2020)
5. Gammelgården (Travel Media 2020) 
6. SkiStar Lodge (SkiStar 2021)

Eftersom projektet inte är i en urban kontext 
finns det relativt få byggnader att förhålla sig till. 
De som finns är på ett eller annat sätt kopplade 
till turismnäringen i området.

1. Sälens fjällkyrka
Vid Köarsfjällets södra sluttning ligger Sälens 
fjällkyrka. Det är en liten kyrkobyggnad med 
yttermåtten 10x16 meter. Kyrkan byggdes 
1968 med inspiration från traditionell arkitektur 
genom en ytterväggskonstruktion av ofodrat 
liggande timmer på en platsgjuten betongplatta 
klädd i sandsten från ett stenbrott utanför Falun. 
Mycket av byggnadens uttryck definieras av det 
storskaliga, valmade taket och den mörka tonen 
i träfasaden (Ahlberg, 1995).

2. Högfjällshotellet
Vid riksväg 66 strax söder om projektets tomt 
ligger Högfjällshotellet, ett stort hotellkomplex 
som byggdes 1937 för att bygga ut den 
växande turismnäringen i området (Malung-
Sälens kommun 2020). Hotellet är byggt med 
betongstomme klädd i röd plåt och trä. Sedd 
till sin omgivning sticker Högfjällshotellet ut med 
sin stora skala och har en markant närvaro i 
området. 

3. Sälen Experium
Vid Lindvallens skidanläggningar driver sedan 
2009 SkiStar ett upplevelsecentrum med 
äventyrsbad, boende, restauranger, spa och 
andra aktiviteter. Anläggningen är konstruerad 
av trä som främsta material (Skistar 2021).

4. Fritidshus
Mycket av området är idag exploaterat av privata 
aktörer som stugbyar för uthyrning. Många av 
byggnaderna byggs i traditionell stil, alternativt 
en stil som påminner om alphyttor. Främsta 
byggnadstekniken är trästomme med gjuten 
betongplatta.

5. Gammelgården
Från början var denna gamla timmerstuga tänkt 
som utflyktsmål för gäster hos högfjällshotellet. 
Byggnaden flyttades därför från Malungsfors där 
den stått sedan 1600-talet till sin nuvande plats 
vid Köarsfjället 1945. Idag drivs den som en 

exklusivare hotell- och restaurangverksamhet. 
Gården utgörs av flera byggnader med stomme 
av mörkt timmer lagda på en platsgjuten 
betongplatta (Gammelgården 2021).

6. SkiStar Lodge
SkiStar Lodge är ett stort hotellkomplex 
sammankopplat med Experium. Anläggningen 
erbjuder exklusivt boende främst inriktat till den 
alpina turismen (SkiStar 2020).

Den arkitektoniska kontexten är dominerad 
av turismens utveckling, något som gett en 
viss enformighet. Eftersom byggnaderna riktar 
sig till en brukare som oftast är från en annan 
plats än Sälenfjällen blir också arkitekturen 
något pastischartad där man ofta hamnar i 
ett mellanting mellan en funktionell nordisk 
timmerstuga och en modern alpstuga. Det 
är tydligt att området hade gynnats av ett nytt 
inslag av byggnader, inte bara till funktionen utan 
även arkitektoniskt där mer omsorg och tanke 
har lagts på byggnadens kvalité och relation till 
platsen. 
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Platsen på Köarsfjällets södra sluttning uppfattas 
på många sätt som en gräns mellan samhälle 
och natur, mellan människa och vildmark. När 
man vandrar upp längst Södra Kungsleden går 
man längre och längre bort från det bekanta 
och trygga blir man närmre och närmre naturen 
medan dånet från bilarna tystnar allt mer. Träden 
blir lägre och färre för varje höjdmeter och mot 
fjällets topp är marken endast bevuxen av låga 
buskar. Trädgränsen är ett tydligt karaktärsdrag 
för de svenska fjällen, något som gett dem 
sina kala hjässor. Även om man vänder sig om 
utgör platsen en gräns men här åt det motsatta. 
Platsen agerar som en välkomstpunkt för en 
återvändande vandrare, en slutdestination för 
ett äventyr.

För att hitta en lämplig plats för projektet 
analyserades området utifrån topografi, utsikter 
och relation till Södra Kungsleden. Tomtens 
sluttar lätt söderut på en kam i landskapet, 
något som ger en bra utsikt över dalgången åt 
öster och väster samt mycket solljus från söder. 

Upphöjningen gör också att sikten från andra 
byggnader i närheten inte blir lika tydlig och 
byggnaden blir mer skyddad och isolerad.

Vid tomtens norra gräns finns en botanisk 
trädgård för fjällväxter, en tillgång för området jag 
inte vill ha för stor inverkan på. Strax söder om 
trädgården finns ett brantare parti av sluttningen 
precis innan en mindre platå. Här går en strimma 
av de sista tallarna innan kalfjället. Sluttningen 
och tallarna bildar en kil i landskapet med utsikt 
söderut. Här hittade jag en plats med potential 
som utgångspunkt för vidare platsanalys.

03.
Att välja en plats
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Sekvensfoton av Södra Kungsleden (foto av författaren)
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Sekvensfoton av Södra Kungsleden (foto av författaren)
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Sekvensfoton av Södra Kungsleden (foto av författaren)
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Sekvensfoton av Södra Kungsleden (foto av författaren)
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Sekvensfoton av Södra Kungsleden (foto av författaren)

0 0.2 1 2 kilometer Karta över Södra Kungsledens start

1-20 000



40 41

Sekvensfoton av Södra Kungsleden (foto av författaren)
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Sekvensfoton av Södra Kungsleden (foto av författaren)
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Karta över tomten
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Foton av den valda platsen (foto av författaren).
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Väder och klimat är en stor faktor på platsen. 
Medeltemperaturen varierar från -10 grader på 
vintern till runt 15 grader på sommaren (SMHI 
2017). Området ligger i en snölastzon med 
3.5 kN/m2 (Boverket 2019). och får i snitt 730 
mm nederbörd per år. Snödjupsrekordet för 
Storfjället/Sälen är 135 cm (SMHI 2017).

Den stora mängden snö som kan komma i 
fjällens klimat påverkar såklart utformningen 
av byggnaderna i området. Aspekter som 
taklutningar, takutsprång, grund samt 
väggtjocklekar blir en direkt konsekvens av 
platsens hårda förutsättningar. 

Tomtens naturliga lutning söderut ger den bra 
förutsättningar för dagsljus och direkt solljus, 
även under vinterhalvåret då solen står lågt 
och dagarna bara är ungefär 5 timmar långa. 
Dalgången som löper från öst till väst ger 
platsen en bra kvälls- och morgonsol men den 
är också en stor faktor för vind. Enligt data från 
SMHI (2017) utsätts området främst från starka 
vindar från sydväst samt sydöst, någonting man 
även märker av på platsen. Bergen och dalarna 
skapar utsatta platser och vinden kan komma 
upp i höga hastigheter, därför blir det viktigt att i 
projektet försöka hitta och skapa platser med lä.

1.0

Snölast
(kN/m2)

Diagram över platsens utsikter och kommunikationer.

Diagram över platsens vindförutsättningar.

Diagram över platsens solmängd och rikningar.

1.5 2.0 3.0 3.5 4.5 5.52.5

Snölastzoner i Sverige. Tomten ligger i zon 3.5 (Boverket 2019).

Antal soltimmar i Sverige. Tomten får ungefär 1800 timmar per år (SMHI 2017). 

Antal
timmar

1400 1600 1800 200012001000
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Schematisk sektion över platsens naturvärden.

Foton av tall, fjällbjörk, kråkbär samt sandsten. (Wikipedia 2021)

I fjällen finns ett växt- och djurliv som är helt unikt 
för den skandinaviska bergskedjan. Rennäringen 
är nära sammankopplad med fjällen men just i 
Dalarna bedrivs ingen sådan verksamhet, därför 
finns mycket renlav i området som renarna 
annars betar av. Fjällens karaktär kommer också 
från den låga växtligheten. Här tar det lång tid för 
träd att växta och bildar därför korta och knotiga 
stammar med korta grenar över landskapet. 
Marken är oftast täckt av låga buskage, ris eller 
helt bar sten. 

2017 gjordes en översiktlig rapport av tomtens 
naturvärde av Sälens kommun. Man bedömde 
själva naturvärdet på området som “måttligt” 
men pekade ut ett antal parametrar att ta 
hänsyn till om man bygger på platsen. Området 
utgörs av långsträckt fjällhed. I de nedre delarna 
av sluttningen finns mycket träd i form av tall och 
fjällbjörk men ju högre upp man stiger blir träden 
färre och färre. Vid områdets norra gräns finns 
endast enstaka buskar då naturen övergår till 
kalfjäll. Marken består av ett lager låga växter, 
ett fältskikt av bland annat av ljung, kråkbär 
och mjölon och ett bottenskikt av väggmossa, 
björnmossa och renlav. I rapporten benämns 
detta som ”anmärkningsvärt trivialt” och förklaras 
med sydlig orientering och magert underlag. 
Växtligheten står på ett tunt lager jordmån 
på en berggrund av sandsten som på vissa 

platser är helt synlig. Det finns även ett fåtal 
smältvattenraviner nedför sluttningen (Liliedal, 
Henrik 2017).

Några av tallarna är daterade till minst 540 år 
och måste därför ses som av mycket högt 
skyddsvärde (Liliedal, Henrik 2017). Men 
eftersom Södra Kungsleden här är asfalterad 
finns redan en klar mänsklig inverkan på området. 
Detta i kombination med den fattiga växtligheten 
på marken ger projektet en möjlighet att arbeta 
med grundläggning på ett mer fritt sätt och i 
största möjliga mån bevara de träd som står på 
platsen. 

Platsens tekniska förutsättningar för en byggnad 
är såklart inte samma som i en urban miljö. Här 
finns ingen bilväg som går direkt till den tänkta 
byggnaden och inte heller någon angjord yta. 
För att nå platsen med material och maskiner 
antas leden spela en stor roll. Eftersom den är 
asfalterad och anpassad efter rullstol i bredd går 
den att använda som väg för mindre fordon. 

Elförsörjning och vatten antas kunna kopplas till 
det befintliga nätverket som tjänar stugbyarna 
och hotellen i närheten. Eftersom byggnaden 
kommer stå relativt ensam och i söderläge finns 
goda möjligheter att utvinna solenergi på taken. 

Kebnekaise
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Högalpina bältet

Mellanalpina bältet
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Fjällbjörkskogsbältet

Fjällbarrskogsbältet
Diagram över Skandernas klimatzoner. 

(illustrerad av författaren, information från Nationalencyklopedin u.å.)
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04.
Fenomenet fjällturism

De svenska fjällens omvandling från vildmark 
till turistmål skedde till stor del genom Svenska 
Turistföreningen som bildades 1885. Ny 
infrastruktur i form av tåg samt en ny övre 
medelklass i Europa skapade förutsättningar 
för en ny fritidsaktivitet – att resa. Det är också 
runt den här tiden allemansrätten etableras 
i Skandinavien och en idé om allas rätt till att 
ströva och övernatta fritt i naturen formas. 
Berg gick från att vara en vacker kuliss till ett 
romantiskt mål för en strapats, något man kunde 
erövra och bemästra. STF började rösa leder 
och etablera enkla hyddor i början av 1900-talet 
med ett tydligt mål att tillgängliggöra fjällvärlden 
för alla. 1895 skriver styrelseledamoten Louis 
Améen i årsskriften:

”En av turistföreningarnas huvudsakligaste 
uppgifter har i alla tider varit att uppföra skyddshus 
och fjällhyddor för att därigenom underlätta besök i 
eljest svåråtkomliga trakter.” (Sparby 2005)

Den första stugan som etablerades var 

Stenhyddan på Kebnekaises sluttning 1907, ett 
litet rum med murade stenväggar inspirerade av 
alpernas arkitektur. 

Fjällstationerna som hustyp utvecklades av 
arkitekt John Åkerlund som började med att rita 
Östanstugan i Härjedalen, en form som blev 
standard för utvecklingen i fjällen av STF under 
första halvan av 1900-talet. Åkerlund byggde 
timmerstugor ordnade med två separerade 
fyrbäddsrum utrustade med kokvrå. Stugorna 
gjordes i rustik stil för att smälta in i landskapet 
och ritades med ett helhetsgrepp för både 
huvudbyggnad, möbler och bodar. Men även 
om fjällstugan blev större och bekvämare 
under den här perioden fanns inget tänk kring 
gemenskap vandrare emellan; stugan var 
fortfarande främst ett funktionellt skydd från 
väder och vind (Sparby 2005).

Tanken om fjällstationen som en plats för 
gemenskap och sammanhang kom först på 
mitten av 60-talet. Turismen i norra Sverige 



54 55

Illustration av Abrahamssonstugan, en standardtyp för STF under 1960-talet, 
ritad av Tore Abrahamsson (Sparby 2005)

Illustration av korridorsstugan, en standardtyp för STF under 1970- och 
1980-talet.  (Sparby 2005)  

hade utvecklats explosionsartat, mycket tack 
vare arbetarsemestern och bilens tillkomst. 
Fjällen var nu tillgängliga för alla, inte bara de 
bemedlade, och behovet av logi var stort. En 
ny stugtyp utvecklades där sovrummen sattes 
samman med stora gemensamma kök och 
allrum. Den moderna fjällstationen började ta 
form med ett klart fokus på att tillgängliggöra 
fjällen för alla (Sparby 2005).

Idag finns ett väl etablerat nätverk av totalt 9 
fjällstationer och 40 fjällstugor utmed vandrings- 
och skidleder i det svenska fjällmassivet. Många 
har utvecklats genom donationer, statligt stöd 
och medlemsavgifter till STF, något som gjort att 
när det nu finns mer konkurrens om turistens 
pengar står STF utan medel. I dagsläget har STF 
inga planer på att utveckla nya fjällstationer utan 
fokuserar på att underhålla de som finns, trots 
ett ökat behov och intresse för fjällvärlden hos 
allmänheten (Svenska Turistföreningen 2021). 

Den nutida fjällturisten är långt från de 
första äventyrarna som banade väg för 
vandringstraditionen.  Vad som innan var en 
tydligt funktionell logibyggnad för vandrare 
har idag utvecklats till mycket mer, något som 
är tydligt i STF Storulvån, en av de största 
anläggningarna för fjällturism i Sverige. 

Storulvån utgör startpunkten för den populära 
vandringsleden Jämtlandstriangeln. Den första 
byggnaden uppfördes 1900 men efter en 
brand 1987 byggdes den fjällstation som står 
där idag. Det är ett stort projekt som erbjuder 
ca 150 sängplatser, restaurang, självhushåll, 
uthyrning, bastu samt Skandinaviens högsta 
inomhusklätterklippa. Aktiviteter, äventyr och 
barn står i fokus enligt STF som vill erbjuda 
något för alla, året om (Svenska Turistföreningen 
2021).

Fjällstationen är traditionellt inspirerad i sin 
utformning, även om den erbjuder mycket 
moderniteter. Den tre våningar höga byggnaden 
är byggd på en betonggrund och klädd i gråmålad 
liggande träpanel med röda knutar. Sadeltaket är 
klätt i plåt och många av byggnadens vitmålade 
fönsterpartier är försedda med spröjs.
För att tillgodose det stora programmet är 
byggnaden stor och påtaglig i sin miljö. 
Huvudentrén ligger i direkt anslutning till både 

vandringsleden och den asfalterade vägen 
som leder upp till en större parkering. När 
man kommer in i byggnaden möts man av en 
större lobby med dubbel takhöjd och stora 
fönsterpartier. Till vänster finns en reception 
och en affär där STF säljer mat och utrustning 
för fjället. I byggnadens flygel finns rum för de 
som väljer att bo på fjällstationen. Man kan 
boka in sig på allt från 12-bäddarsrum med 
våningssängar till mer exklusiva dubbelrum med 
större bekvämligheter. 

Vad som är påtagligt med Storulvåns fjällstation 
är att STF är en naturnära organisation med ett 
inkluderande och kunskapsspridande fokus. 
Stationen är etablerad i syfte att få ut folk i 
fjällvärlden och introducera nya människor för 
den svenska naturen. Man vill även bredda 
synen på vad fjällen kan erbjuda genom att 
försöka skapa ett varumärke kring mer än bara 
vandring (Svenska Turistföreningen 2021). 
Klätterväggen och den lyxigare restaurangen 
är exempel på detta, något som känns långt 
från kalla tältnätter och frystorkad mat i ett 
stormkök. Man har försökt knyta an till platsen 
genom materialval och form på byggnaden men 
skalan och vissa av konstruktionsvalen känns 
generiska och mer typiska för arketypen av en 
fjällstation. Bilden av en fjällstation från en fjärran 
turist. Och det är kanske det som tydligast 
definerar Storulvåns gestaltning: den erbjuder 
bekvämligheter i andan av en fantastisk fjällmiljö 
men skapar också avstånd till den genom tjocka 
betongkonstruktioner. Storulvån är långt från 
Åkerlunds timmerstugor och visar hur turismen 
i fjällen har utvecklats och breddats under 
1900-talet.

För att bättre förstå fjällstationer som arkitektonisk 
typologi och hur behovet av modern fjällturism 
möts på olika platser kan Storulvån jämföras 
med Tungestølens fjällstation i Norge.

Efter att den ursprungliga byggnaden 
totalförstörts i stormen Dagmar 2011 ville 
den norska motsvarigheten till STF bygga en 
ny fjällstation med en mer modern inriktning. 
Resultatet blev en grupp byggnader som ritats 
i ett tävlingsförslag av Snøhetta. De beskriver 
själva projektet: 
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“Designed as an architectural reaction to the 
changing weather conditions of this mountainous 
site, the distinct cabins offer visitors a comfortable 
and generous shelter during the summer and 
autumn months when the cabin is open to the 
public. 
[...] 
With the ravaging of the original Tungestølen 
cabin fresh in mind, Snøhetta designed a new 
constellation of nine robust pentagonal and 
oblique cabins, made with wooden glue-lam 
frames, covered by sheets of CLT and clad in ore 
pine.
The outward-facing walls of the cabins have 
been given a beak-like shape to slow down 
strong winds sweeping up from the valley floor.” 
(Snøhetta 2019).

Fjällstationen erbjuder sängplatser för upp 
till 30 personer i olika former, uppdelat i olika 
byggnader placerade likt en liten by. Man har valt 
att placera träkonstruktionerna på en variation av 
plintgrund och platta-på-mark. 

Vad som tydligt skiljer Tungestølens fjällstation 
från den i Storulvån är skalan och hur man 
har organiserat programmet. Tungestølen 
är betydligt mindre till storleken men även i 
utbudet man erbjuder. Här ligger fokus endast 
på övernattning i natur, utan några konstigheter. 
Detta skapar en tydlighet och enighet med 
projektets utformning men också en exkludering. 
Tungestølen är inget för nybörjaren på fjället. 

Men en skillnad finns också att hitta i hur 
Snøhetta beskriver projektet. Hela formen 
av byggnaderna är givna för att passa in, 
integreras och samarbeta med naturens krafter. 
Den starka vinden ger takets lutning, färgskalan 
i fasaden återspeglar den lokala biotopen. 
Förenklat kan man säga att projektet i Norge 
har utformats utifrån, ett landskap av byggnader 
som blir ett med fjället medan Storulvån har 
skapats inifrån, en ekonomisk och funktionell 
byggnad med mångfacetterat program och 
olika bekvämligheter.

Det går tydligt att se att fjällens arkitektur har 
blivit alltmer storskalig och avancerad under de 
senaste 100 åren. Från de första fjällstugorna 
till dagens massiva anläggningar finns också ett 
ökande fokus på samhörighet och gemenskap 
mellan besökare. Det finns också en ökande 
bredd i utbud och service, där inte bara vandring 
står i fokus utan all form av aktivitet på fjället. 

Men med en ökande mängd turister på 
populära resmål ökar också diversiteten och 
intresset för att upptäcka det hos platsen 
som ännu är orört av turister. I en artikel för 
Annals of Tourism Research beskriver Timothy 
Jeonglyeol Lee (2010) utmaningarna en modern 
hotellverksamhet ställs inför: 

” To successfully differentiate from other 
destinations with similar attractions, hotels must 
incorporate the unique characteristics of the 
local culture. […] The repetitive design theme of 
branded international hotel chains is a potential 
competitive disadvantage. [...] There is growing 
evidence that customers are tired of the standard 
‘cookie-cutter’ hotel room.”

Även i Sälenfjällen finns samma trend, där 
behovet av logi och rekreation är redan 
tillgodosett av anläggningarna i närheten men 
ett likformigt utbud inte erbjuder mycket utanför 
skidliftarna.

Foto av STF Storulvåns fjällstation (Svenska Turistföreningen 2021).

Foto av Tungestølens turisthytte (Snøhetta 2019).
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05.
Att bygga i naturen

Frågan om balansgången mellan det byggda 
och det orörda; det kontrollerade och det 
vilda; kulturen och naturen har varit ständigt 
närvarande i arkitektur. I boken Nightlands: 
Nordic Building spekulerar Christian Norberg-
Schultz (1996) kring uppkomsten av nordisk 
byggnadskonst utifrån dess koppling till naturen. 
Han definierar norsk arkitektur som en produkt 
av de höga bergen och de täta skogarna som 
gett en konstruktivistisk och högrest arkitektur 
medan Danmark tolkas som en låg och stabil 
byggnadskultur som speglar det platta och 
hårdare landskapet. Norberg-Schultz tolkar den 
svenska byggnadstraditionen som en eklektisk 
blandning av de andra nordiska länderna. Precis 
som att vår natur går från Danmarkslika slätter 
i söder till norska berg i norr spänner även vår 
arkitektur över alla områden och skapar ett 
kollage av naturinfluenser. Ett mellanting mellan 
de nordiska extremerna. 

“If we designate Denmark’s mood as a play of 
nuance, and Norway’s as a drama of contrasts, 

then Sweden’s appears as a manifold of 
memories. Here, we are reminded of natural 
forces rather than experiencing them directly; here, 
we are reminded of environmental characters such 
as Norway’s mountain world in the kullar, Finland’s 
wilderness in Norrland’s forests, and Denmark’s 
undulating ground in the friendly Skåne. The map 
shows us that this is natural, since Sweden is at 
the center of the Nordic world, surrounded by 
western, southern, and eastern areas.”
(Norberg-Schultz 1996)

I Dalarna nära den norska gränsen kan man i 
naturen ana vart Norberg-Schultz fick sina idéer. 
Fjällen här är avsevärt lägre och flackare än de 
norska som en kompromiss av naturen när 
den sedan måste flackas ut för att gå över till 
de danska slätterna. Här finns inga dramatiska 
vattenfall, ringlande fjordar och höga stup 
utan istället kala fjälltoppar, dalgångar och 
skogspartier av tall och gran. Platsen utgör 
gränsen mellan berg och slätt. 

Hos Norberg-Schulz kan man hitta teorier för 
hur man i nordiskt bergslandskap placerat 
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Radformation enligt Norberg-Schulz
(Illustration av författaren)

Klusterformation enligt Norberg-Schulz
(Illustration av författaren)

Rektangelformation enligt Norberg-Schulz
(Illustration av författaren)

byggnader i förhållande till varandra för att skapa 
lä och rum. För att beskriva dessa använder han 
det norska ordet för gård, tun, och delar in dem 
i tre kategorier: Rad, Kluster och Rektangel. 
Dessa speglar enligt Norberg-Schulz platsens 
förutsättningar där radformationen lämpar sig väl 
för Norges branta dalgångar, klusterformationen
till flackare sluttningar och rektangelformationen 
för platta slätter och mycket vind (Norberg-
Schulz 1996).

Under 1900-talet kom ett nytt förhållningssätt till 
att bygga i Norges natur i form av Sverre Fehn. 
Fehns arkitektur kan tolkas som ett tecken 
för dåtidens tänk kring arkitektur och natur: 
naturen är ett ramverk som styr byggnadens 
formgivning, men står aldrig i centrum för 
skapelsen. Byggnaden och därmed människan 
och kulturen inspireras och tar hänsyn till 
naturen, men gör inga anspråk för att framhäva 
den. I boken Arkitekt Sverre Fehn, intuisjon – 
refleksjon – konstruksjon (2008) citeras Fehn om 
sina tankar på att bygga i ett sluttande landskap:

”Å få et platå som tomt for et bygg er en gave. 
Platået inneholder i seg selv den store arkitektur. 
En arkitektur som blir liggende 432 meter over 
byen, dalen og havet og gir deg horisonten, den 
linje som avgrenser virkeligheten fra mysteriene.”
(Fehn, 1984)

Till skillnad från den traditionella arkitektur som 
beskrivs av Norberg-Schulz är naturen för Fehns 
arkitektur något som förstärker och inspirerar 
hans arkitektur snarare än dikterar och formar 
den. Fehn ser naturen som rekvisita där den 
traditionella arkitekturen sett den som ett strängt 
bestämmande regelverk. 

Mycket av Fehns förhållningssätt till naturen 
finns kvar idag. Ett tydligt exempel på detta 
är de norska turistrutterna, the tourism route 
project (TRP). Det stora infrastrukturprojektet 
utmed natursköna bilvägar i de norska bergen är 
skapat som hållplatser för turister att stanna och 
beundra det vackra landskapet vid. Initiativet 
har fått stor medial uppmärksamhet och kända 
arkitektkontor har fått tävla om att forma de 
prestigefyllda utsiktspunkterna (Kampevold 
Larsen 2012). TRP förkroppsligar nutida 
naturturism och ett modernt förhållningssätt till 
natur. Genom tydliga gångbroar, utkikspunkter 
och handledare visar man inte bara vart och hur 

man bör gå men också vad man bör fokusera 
på. Strukturerna möjliggör ett stort flöde av 
turister utan att det sliter på naturen men skiljer 
också besökaren från att uppleva naturen nära. 
Naturen blir som ett museiföremål, en värdefull 
raritet bakom glas och staket som ska intas och 
beundras men absolut inte röras eller förändras. 
På ett sätt har avgrunden mellan natur och 
människa aldrig varit djupare.

Ett liknande exempel går att hitta i svenska 
naturum, ett nationellt projekt drogs igång av 
Naturvårdsverket på 1970-talet som ett försök 
till att informera om och uppmuntra till fler besök 
i den svenska naturen. Sedan dess har 32 
naturum byggts runt om Sverige och många 
har formgetts av framgångsrika och välkända 
arkitektkontor. 
Många har följt projektmål som formulerades 
under planeringen av Hornborgasjöns naturum 
1986 av Tomas Hertzman och Gunilla Hagberg:

“- Byggnaden ska vara platsspecifik. […] 
Därmed inte sagt att endast material från orten 
accepteras eller formspråket måste vara lånat från 
omgivningen; i syfte att kommunicera naturens 
under är alla arkitektoniska verktyg tillåtna – nästan.

- Ett naturum är en byggnad som presenterar 
ekologi, det är inte nödvändigtvis en ekologisk 
byggnad. Byggnadens ekologiska fotavtryck 
ska förstås vara minsta möjliga, men det är inget 
passivhus […]. Då skulle det arkitektoniska språket 
begränsas i alltför hög grad och husets huvudsyfte 
gå förlorat: att kommunicera naturens värden.

- Arkitekturen ska vara samtida. Även om 
uppdraget förutsätter att man värnar om 
platsen betyder det inte att byggnaden måste 
kamoufleras och att arkitekten måste hänge sig åt 
naturimitationer. Tvärtom ska huset synas, vara ett 
självsäkert inslag i miljön, kommunicera klart och 
tydligt som ett landmärke och på så vis tydliggöra 
omgivningens skönhet. Det är människan med 
naturen istället för mot naturen.”

Projektmålet har sedan dess tolkats i många olika 
former. Vid Fulufjällets naturum i Dalarna har man 
valt att anknyta till naturen genom fasadmaterial 
och grundkonstruktion. Byggnaden är en trä- 
och stålkonstruktion klädd i vertikal askgrå furu 
för att smälta in i omgivningen av tallar, myr och 
kalfjäll. Den står på pålar ner i myren, som ger 
ett lätt och försiktigt uttryck. Två glaspartier, ett 
på vardera kortsidan av byggnader öppnar upp 
vyerna över området för besökare (Lauri 2013). 



62 63

Sohbergplassen, en del av  the tourism route projekt i Norge (Holmebakk 2020).

Ivar Aasen-centret av Sverre Fehn (Wikipedia 2020).

Fulufjällets naturum (Lauri 2013)

Man har alltså här valt att anknyta till platsen 
genom materialitet och visuella intryck. 
Byggnaden försöker tydligt smälta in och 
nästan underkasta sig naturen. Likt de norska 
utsiktspunkterna erbjuder arkitekturen en trygg 
miljö där naturen ramas in. 

Om man jämför linjen mellan de tradionella 
byggnadssätten, Sverre Fehns inställning till 
att bygga i naturen och de nutida projekten 
i Sverige och Norge ligger skillnaden i hur 
arkitekten ser på status mellan arkitektur och 
natur. Sverre Fehn arbetar med naturen men 
främst som en språngbräda för en gestaltning, 
medan TRP och de svenska naturum-projekten 
vill höja upp naturen, så pass mycket att man 

nästan underkastar sig den och skapar en 
distans mellan den och besökaren. Detta är 
en skarp kontrast till det traditionella byggandet 
där naturens förutsättningar helt fick styra 
utformningen på en byggnad, där man tvingades 
att lyda under den.

Tid

Status:
Natur

Status:
Arkitektur

Traditionellt
Byggande

Sverre Fehn

TRP

Illustration av naturens och kulturens status i naturnära arkitektur genom tiderna (illustration av författaren).
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06.
Utgångspunkt för skissande

Undersökningen av platsen, dess historiska och 
fysiska kontext samt den teoritiska bakgrunden 
till byggande i natur utgör en utgångspunkt 
att skissa från. Vissa aspekter är kritiska för 
projektet:

Fjällets natur är känslig och i princip orörd 
vilket gör mötet med den en kritisk punkt. Hur 
byggnaden ansluter till marken genom material 
och teknisk konstruktion måste undersökas i 
detalj.

Turismen i fjällen har ökat markant de senaste 
50 åren och kommer sannolikt att fortsätta göra 
det. Med det följer inte bara ett ökande tryck 
på fjällen utan också nya typer av besökare. 
Den samtida turisten är mer mångsidig och 
ställer högre krav på byggnaden än tidigare. 
Byggnadens program och rumsorganisation 
undersöks därför med den moderna turistens 
behov och aktivitetsmönster som utgångspunkt.

Platsen karaktäriseras mycket av årstidernas 
starka skiftningar och ibland hårda klimat. 
Dessutom är tomten obebyggd på en höjd vilket 
medför att den är utsatt mycket vind och snö. 
Men klimatet kan också vara en tillgång, där 
snödrivor och långa sommardagar bidrar till en 
naturnära upplevelse av nordliga breddgrader. 
Klimatskalet och framförallt väggarna 
undersöks för att ta vara på platsens klimat 
och sammansmälta med områdets naturliga 
förutsättningar.

Likt de norska turistrutterna eller Tungestølens 
fjällstation spelar den arkitektoniska helheten 
en viktig roll för att tillföra ett värde till såväl 
platsen som dess besökare. Byggnadens form 
undersöks därför med utgångspunkt från att 
ge den en helhet tillsammans med naturen. 
Höjderna och taken på byggnaden blir styrande 
här och undersöks från ett större perspektiv i 
fysisk modell.
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Program & Process
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07.
Från Kultur till Natur till Kultur

För att hitta ett rumsprogram för projektet 
undersöktes de tänkta besökarnas behov och 
bakgrund. Fyra arketyper av brukare  skapades 
där jag sedan försökte kartlägga deras väg 
och aktiviteter från två håll: från utomhus till 
byggnaden och från byggnaden till utomhus. 
De fyra kategorierna av användare är nybörjare, 
dagsturare, familj och fjällentusiast. 

Med ett ökande intresse för fjällturism följer 
också en grupp av användare som inte har 
någon tidigare erfarenhet av fjället. Nybörjaren 
har ett behov av ett bekvämare boende där mat 
serveras. För att ge möjlighet till att introducera 
människor till fjällvärlden behövs någon form av 
yta för information om området samt en mindre 
butik för att köpa utrustning och mat. 

Relativt till andra fjällstationer ligger projektets 
tomt nära till annan bebyggelse och 
kommunikation, något som gör anläggningen 
till en entré till hela vandringsleden samt en 
byggnad som kan brukas av andra än de som 

vandrat. Genom att göra byggnaden mer publik 
och mångsidig för en tillfällig besökare kan 
platsen göras mer attraktiv och levande under 
säsongen. Dagsturaren besöker anläggningen 
över dagen bara och har därför inget behov av 
boende. Det behövs information om området 
men också enkel servering av mat, grillplats och 
ytor utomhus i lä och med sol. 

Att vandra och turista i fjällvärlden har länge 
varit en populär aktivitet hos barnfamiljer som 
därför fick skapa en användargrupp även här. 
Här finns det behov av kök med självhushåll, 
sovsalar och dubbelrum samt sällskapsytor för 
de boende avskilt från den mer publika delen av 
anläggningen. 

Fjällentusiasten är en person som kan fjällen väl 
och spenderar mycket tid här uppe. Behoven 
blir också därför mindre. Den här arketypen 
behöver främst en tältplats och tillgång till vatten, 
dusch och toalett. 
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Diagram över användarmönster från start till aktivitet
samt från aktivitet till anläggningen

Nybörjare

Familj

Fjällentusiast

Dagsturare

(foton av författare)

Gemensamt för alla besökare är att fjällen och 
naturen är huvudmålet. Även om man bara varit 
på en kortare dagsetapp på längdskidor eller på 
två veckors vandring utmed Södra Kungsleden 
har man ägnat sig åt någon form av aktivitet 
utomhus och byggnaden måste anpassas 
därefter. Det kändes därför naturligt att använda 
entrén som en utgångspunkt, platsen där 
utomhus blir till inomhus. 
Eftersom platsens enda naturliga ankomst är 
via vandringleden bildas en tydlig entré redan 
utanför byggnaden. Jag valde här att använda 
mig av Norberg-Schulz teori om norska tun i 
klusterformation för att skapa en plats utanför 
byggnaden som känns omslutande och 
välkomnande. Därför delades byggnaden 
i flera delar. De olika byggnaderna kan då 
tillsammans bilda ett tun för besökaren. Att 
dela upp funktionerna lämpar sig också väl till 
programmet. Om man bor på anläggningen vill 
man ha en viss distans till den mer livliga och 
publika huvudbyggnaden.

Indelningen resulterade i en huvudbyggnad med 
en tydlig position med utsikt söderut och en 
större entré ut mot tunet för besökare. Norr om 
huvudbyggnaden skapades två boendeannex, 
ett med dubbelrum och sällskapsytor anpassad 
för ett mer bekvämt boende och ett med 
sovsalar och kök med självhushåll. Det andra 
annexet kan är också öppet åt norr för att 
tältande gäster också ska kunna få enkel tillgång 
till toaletter, duschar, vatten och köksutrustning.

Separerat från anläggningen som en 
satellitbyggnad valde jag att bygga en bastu. 
Bastubadet är en naturlig del av fjällturismen samt 
en viktig yta för gemenskap och samhörighet 
bland besökarna.

Utomhuslivet måste också speglas i entréernas 
storlek och service. Här måste det finnas 
tillgång till förvaring av utrustning och torkrum för 
våta kläder. Toaletter och vatten bör också vara 
nära entréerna. Detta speglar också brukarnas 
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Fika/Mat
Sittplats

Information

Matservering
Information

Bekvämt boende
Kurser

Uthyrning av utrustning

Självhushåll
Information

Enkelt boende
Uthyrning av utrustning

Tältplats/Sovsal
Köpa utrustning

-

Restaurang/Servering
Uteplats

Informationsplats
Utställningsplats

Restaurang/Servering
Allrum

Dubbelrum
Förråd

Uthyrningsplats

Separat kök
Allrum
Sovsal
Förråd

Torkrum
Uthyrningsplats

Separat kök
Stor sovsal/Tältplats/Vindskydd

Förråd
Torkrum

Diagram över uppdelningen av byggnaden.

Schema över rumsorganisationen baserat på olika användare.

aktivitetsmönster eftersom vatten, förvaring och 
rengöring för många kommer vara en första 
prioritet när man kommer till byggnaden från en 
lång vandring.
 
De publika ytorna har prioriterats för utsikter 
och storlek över boendet, främst för att de kan 
brukas av alla samt att det är här man kommer 
spendera mest tid som besökare. Det är här 
man kommer koppla av efter en dags aktivitet 
och dela upplevelser av fjället tillsammans. Jag 
ser också detta som en koppling till Sveriges 
historia av fjällstationer och dess ökande 
fokus på samhörighet, socialt umgänge och 
flexibla ytor. Därför har sällskapsrum, allrum 
och serveringsyta hamnat i bra läge för sol 
och utsikt medan boendena är riktade åt norr. 
Här behövs också öppna spisar för värme och 
gemenskapskänsla kring en eld.

Byggnaderna måste också anpassas till platsens 
förutsättningar, främst till träden och utsikterna. 
Jag valde här att vrida hela anläggningen åt 

sydöst för att bättre passa in på platsen jag valt 
samt att markera varje byggnads möjligheter för 
utsikt och ljus.

Eftersom Södra Kungsleden är asfalterad den 
här sträckan i ett försök att tillgängliggöra fjället 
för rullstolsburna personer såg jag det även som 
en självklarhet att eftersträva en hög grad av 
tillgänglighet i byggnaderna.
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Schematisk situationsplan
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08.
Att ansluta till naturen

Sluttningen på platsen består av orörd fjällmark. 
Att bygga på en sådan plats medför att varje 
byggnadsmässigt ingrepp drastiskt förändrar 
naturen. Ett förhållningssätt här hade varit att 
helt underkasta sig naturen och försöka göra 
så liten inverkan som möjligt på marken medan 
motpolen skulle vara att tydligt definera ett 
fotavtryck för byggnaden och sedan låta den 
biten av naturen gå förlorad. 

Ur ett mer estetiskt perspektiv kan man också 
sträva efter att möta naturen i material, formspråk 
och uttryck. Här kändes det viktigt att mötet med 
naturen sker nästan omärkbart, att fjällmarken 
går direkt intill huset och blir nästan ett med 
det. Materialet borde spegla marken i färgskala 
och känsla samtidigt som hela grunden landar i 
naturen på ett sätt som känns självklart. Enkelt 
uttryckt borde grunden ses som en förlängning 
av naturen, ett sätt för hus och mark att mötas 
på jämna villkor.

Processen utgick från att jämföra några 
alternativ för olika uttryck, inverkan och tekniska 
aspekter samt se till hur man historiskt valt 
att ansluta till marken i Dalarna. Målet var att 
hitta en gestaltningsprincip ur perspektivet att 
sammansmälta så bra som möjligt med naturen.
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Alternativ 1, platta på mark

Fördelarna med en platta på mark är att det är enkelt att göra installationer och 
det medför sällan fuktproblem.
Nackdelen är att den mark som tas i anspråk blir i princip förstörd och mycket 
svår att återställa vid rivning. 

Alternativ 2, plintgrund

Fördelen med en plintgrund är att den har mycket liten inverkan på marken och 
lämpar sig väl för en stengrund. 
Nackdelen är att byggnaden får ett lätt och svävande uttryck som separerar den 
från marken och naturen, något som jag inte vill uppnå på platsen.

Alternativ 3, pålad grund

Fördelen med en pålad grund är att den har mycket liten inverkan på marken 
och kan enkelt byggas med små medel. Det här alternativet liknar plintgrunden 
mycket till uttryck men lämpar sig mindre väl här med tanke på markens grund 
av sandsten vilket skulle medföra svårigheter vid byggnation.

Alternativ 4, krypgrund

En krypgrund ses av många som en riskkonstruktion med fuktproblem, något 
som självklart är en utmaning på platsen. I detta projektet blir krypgrunden som 
en kompination av platta på mark och plintgrund i att den får ett tungt uttryck 
utan en stor inverkan på marken. Jag valde att gå vidare med detta alternativet.



80 81

Till vänster: Detaljfoto av grunden till Sälens fjällkyrka i närheten av platsen. 
Grunden är gjuten i betong och klädd i röd sandsten (foto av författtaren).

Till höger: Detaljfoto av grunden till en historisk byggnad i Malungs 
hembygdsgård. Grunden är byggd i plintar av staplad sten (foto av författtaren).

Fotosekvens av ledens och byggnadernas materialitet 
(foto av författaren).

Spänger Rösad led Asfalterad led Råkilad granit Flammad granit

I Dalarna är stengrunden ett vanligt inslag i den 
traditionella arkitekturen. Stenen var ett lämpligt 
material då det kunde brytas lokalt i regionen 
och samtidigt skapa en fuktsäker bas för de på 
den tiden vanliga timmerkonstruktionerna att stå 
på. Jag såg här en möjlig koppling till en lokal 
byggnadstradition samtidigt som jag kunde 
skapa en grund som anslöt fint till naturen i 
material genom sten. 

Resultatet blev en murad grund i granit, dels för 
att graniten gråa färg inte sticker ut ur landskapet 
men också för att den lämpar sig väl i platsens 
hårda klimat. 

För att ytterligare koppla materialiteten till 
omgivningen kan stenen användas som golv. 
Skillnaden mellan utomhus och inomhus kan då 
markeras genom olika grovlek på stenens yta. 
På så sätt skapas en gradvis övergång från en 
asfalterad eller rösad led, till en grovt huggen 
sten till en finare bearbetad sten i inomhusmiljön.

Genom att grunden ses som ett separat 
tektoniskt element från resten av byggnaden 
kan den också ges en egen form. Stenmurarna 
kan bilda rum i utemiljön, trappor att sitta i och 
terasser i landskapet, som ett eget inslag i 
naturen och en mjukare övergång från vildmark 
till byggnad.
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09.
Att skydda från naturen

I Dalarna har träbyggande varit det dominerande 
byggnadssättet genom historien och är även 
idag ett vanligt material. Baserat på platsens 
arkitektoniska kontext samt träets naturnära 
känsla i materialitet valde jag att använda en 
träkonstruktion för projektet. 

För att uppnå ett ärligt och tektoniskt uttryck 
behöver byggnadens bärande element antingen 
vara synliga eller markeras så att de blir tydliga 
i fasaden. Jag började därför i detalj och lät 
slutsatsen av min process styra hur själva 
byggnaden utformades efter det. Likt processen 
med grunden tog jag fram ett par alternativ och 
jämförde dem parallellt med att titta på andra 
träkonstruktioner i fjällmiljö. 

Jag jämförde två tillvägagångssätt för att uppnå 
en tektonisk känsla i byggnaden: Synlig bärande 
struktur eller markerad bärande struktur genom 
en utanpåliggande läkt i fasaden. Båda gör att 
strukturen markeras men jag valde att gå vidare 
med en synlig bärande konstruktion, dels för att 

den är mer ärlig rent arkitektoniskt eftersom det 
är just strukturen som syns men också för att 
den bärande pelaren kan delas i två. Detta gör 
att strukturen bli synlig både ut och invändigt 
men också att isolering kan placeras mellan 
stolparna.

Den bärande strukturen skapar ett rutnät för 
byggnaden att formas efter, i det här fallet med 
ett avstånd på två meter mellan varje bärlina. 
Strukturen kan sedan kompletteras med en 
beklädnad både invändigt och utvändigt, som 
en sekundär struktur. Resultatet blev alltså en 
form av utfackningsväggar där både de bärande 
och klimatskyddande elementen är av trä.

Som utvändig beklädnad valde jag att återigen 
se till lokal arkitektur och använda en träpanel. 
Jag jämförde olika kulörer, indelningar och 
rikningar på panelen innan jag till slut nådde en 
slutsats i att använda en kombination av stående 
och liggande brädpanel i furu. Liggande panel 
används i väggarnas lägre partier för att ta ner 
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Foto av fasad på traditionell timmerkonstruktion i Malungs hembygdsgård (foto av författaren).

Foto av våningshus i Lima (Jamtli 2007)

skalan på byggnaden en aning och den stående 
används i de övre partierna för att skapa en 
kontrast mellan “nivåerna”. Det finns också en 
abstrakt koppling till landskapet här där den 
liggande panelen möter den flacka sluttningen 
och låga växtligheten medan den stående 
panelen markerar vertikalitet på liknande sätt 
som tallarna på tomten. 

För att skapa kontrast mellan exteriör och interiör 
valde jag att behandla fasadpanelen med en 
mörk färg. Detta är inget främmande inslag i 
området. Mörk slamfärg har länge använts lokalt, 
inte minst med koppling till falu rödfärg. Den 
mörka nyansen skapar också en fin kontrast till 
snön och de bärande elementen som jag valt att 
markera genom att lämna obehandlade. 

Interiört valde jag att klä in väggarna i obehandlad 
plywood av björk för att skapa en varmare och 
ljusare miljö i kontrast till den exteriöra fasaden 
men samtidigt behålla träets estetik genom hela 
byggnaden.

Det bärande rutnätet ger också en möjlighet att 
arbeta med platsens klimat genom att väggar 
kan sticka ut från byggnaden och skapa lä. 
Samma vägg kan sedan även ansamla snö på 
vintern för att smälta in byggnaden ytterligare i 
vinterlandskapet.

Diagram över potentialen i utstickande väggpartier för att skapa skyddande rum utomhus. 
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Elevationsdiagram över interiöra väggar

Elevationsdiagram över exteriöra väggar Processdiagram över exteriöra fasadens färg, indelning, panelriktning samt krysstag. 
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Detaljer, principkonstruktion av väggar

1-50

0 1 2 3 5 meter Isometrisk principkonstruktion av väggar
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10.
Att passa in i naturen

För att kombinera programmet, de murade 
grunderna och utfackningsväggarna behövde 
jag hitta ett koncept för hur byggnadens form 
angriper landskapet. I en kontext utan någon 
byggd miljö får projektets tak och övergripande 
form ett starkt uttryck mot naturen. Det var därför 
viktigt att utforska detta närmare med taken som 
utgångspunkt.

Min process utgick från en utforskande metod i 
fysisk modell i skala 1-500 där jag jämförde olika 
alternativ ur tre vinklar: söderifrån utmed leden, 
ovanifrån samt österifrån när man ankommer till 
byggnaderna.

Den övergripande formen fick sedan styra val 
av material och konstruktion för alla tak baserat 
på takfall och uttryck tillsammans med väggarna 
och naturen. Precis som med grunderna och 
väggarna hämtade jag inspiration från lokal 
byggnadstradition som jag sedan försökte 
abstrahera till en konkret tektonisk princip jag 
kunde applicera på samtliga byggnader. 

Ganska snabbt in i processen hittade jag en 
riktning som passade bra för tomten. Tomtens 
relativt flacka lutning gör att de flesta volymer 
sticker ut väldigt mycket från landskapet. Genom 
att byggnadens form följer sluttningen smälter 
byggnaden in mer och skapar ett element som 
hör hemma i backen. Formen påminner om en 
aning om en liten bäck som rinner ned för fjället 
och formas efter stenar och lutningar. 

Jag fastnade för det här formspråket och 
beslutade mig för att utforska det närmare i mer 
konkreta byggnadsformer.
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Situationsplan
1-2000

Foton av skissmodeller i kartong (foto av författaren).

200100200 meter
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Foton av skissprocess i modell (foto av författaren).

I min skissprocess testades många former i 
modell, här sedda från tomtens södra ände 
när man närmar sig byggnaden från vägen. 
Taken som lutar med sluttningen smälter in i 
landskapet från den här vinkeln. När byggnaden 
sedan delades i flera huskroppar kunde 
de olika lutningarna bilda en mer komplex 

helhet, någonting som kommer närmre 
konceptmodellen av den rinnande bäcken 
ned för fjället. En bruten huskropp gör också 
byggnaden mindre massiv i sitt uttryck från 
söder och mer i skala med det ganska lågmälda 
landskapet. 

Foto av skissmodell i kartong (foto av författaren).
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Foton av skissprocess i modell (foto av författaren).

Organisationen mellan huskropparna spelar 
stor roll för att bilda utomhusrum i landskapet. 
En delad organisation ger ett mer dynamiskt 
angrepp för platsen. Eftersom platsen är i stort 
sett obebyggd blir en ensam byggnad något av 
en monolit i landskapet, en introvert form som 
bryter av naturen. Genom att formen bryts upp 

tas också avstånden i landskapet ner en aning 
och ett rum med mer bekant storlek skapas. 
Det blir mer likt ett torg i naturen, en yta som 
faktiskt går att bruka och förhålla sig till mer än 
en helt öppen fjällvidd bredvid byggnaden.

Foto av skissmodell i kartong (foto av författaren).
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Foton av skissprocess i modell (foto av författaren).

Den tredje och sista vinkeln jag använde för att 
jämföra olika alternativ i landskapet var ankomsten 
från leden, alltså från öst till väst. Eftersom detta 
är enda sättet att ankomma till byggnaden är 
det en viktig vinkel, själva välkomnandet av en 
besökare. Vad jag tyckte blev tydligt här var att 
tunet mellan byggnaderna bör öppna upp sig 

åt öster, mot den ankommande besökaren. 
Detta ger en bra läsning och orientering mellan 
byggnaderna, en tydlighet av entréer samt en 
naturlig plats utomhus att sätta sig och vila på 
när man kommer till platsen. Från den här vinkeln 
syns även takfallets skillnad mot sluttningen 
mest.

Foto av skissmodell i kartong (foto av författaren).
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Foto av sektionsmodell av huvudbyggnaden (foto av författaren).

Att låta taken falla med sluttningen möjliggör 
också flera interiöra kvalitéer. Dels kan golvet 
följa lutningen och skapa en intressant och 
varierande inomhusmiljö samtidigt som takets 
lutning ger ett större rum mot byggnadens norra 
ände. I huvudbyggnaden blir detta entrén, en 
kvalitet jag ville ta vara på genom att skapa en 
entresolvåning som bärs upp av takstolarna. 

Olika nivåskillnader i golvet accentuerar också 
landskapets form även interiört i byggnaden och 
drar besökaren ut mot utsikten åt söder.

Diagram över olika takvinklar.

Diagram över takfallets konsekvens för vind, sol och siktlinjer.
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11.
Utgångspunkt för gestaltande

Sammanfattningsvis resulterade processen i 
fyra huvudprinciper att gestalta ett projekt från. 

Byggnaderna formas efter landskapet genom 
att taken följer markens lutning. Huskropparna 
formas efter ett rumsprogram där de 
gemensamma ytorna riktas ut mot utsikterna 
samt att de delas upp i fyra olika formen för att 
skapa ett välkomnande tun ut mot leden.
Träden på platsen är av högt skyddsvärde så 
byggnaderna placeras så att träden i högsta 
möjliga mån bevaras.

Konstruktionen består av en limträstruktur med 
utfackningsväggar av trä. Exteriört kläs väggarna 
i en kombination av liggande och stående 
brädpanel i mörk ton. Interiört får väggarna 
en varmare känsla i form av obehandlad 
björkplywood.

Byggnaderna ansluter till marken genom murade 
stengrunder. Dessa utformas som ett separat 
element från resten av byggnaderna och skapar 

egna rum och avbrott i utomhusmiljön. För att 
skapa en brygga mellan vandringsleden och 
den interiöra miljön används olika behandlade 
stenmaterial som golv, där den grövsta används 
i utemiljöer och entréer och den finare i de 
gemensamma ytorna.
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Förslag
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Integrerade sittplatser och uterum i de murade grunderna, fotografi av modell

Terass ut mot söder från huvudbyggnaden, fotografi av modell Vy mellan annexen,fotografi av modell
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Vy mot Annex 1, fotografi av modell Vy mot byggnaderna när man ankommer från leden,fotografi av modell
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Fasader mot norr, fotografi av modell

Fasader mot öst, fotografi av modell

Fasader mot väst, fotografi av modell

Fasader mot söder, fotografi av modell
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Vy av huvudentré
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Vy från leden under vintersäsongen.
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Reflektion

Frågan om turismens exploatering av de svenska 
fjällen är långt ifrån löst och diskussionerna lär 
pågå många år till. Detta gäller även frågan om 
hur vi bör bygga för fjällturismen och hur vi som 
arkitekter bör förhålla oss till fjällens natur som 
plats för våra byggnader. 

Mitt projekt tog sin början i ett initiativtagande 
av markägaren till tomt 5:544 i Sälenfjällen, där 
vi båda delade ett intresse för fjällvärlden och 
ser potentialen i att bygga något av kvalitet på 
platsen. Om min undersökning svarar till platsens 
behov vill jag själv inte avgöra men projektet visar 
på möjligheterna och utmaningarna som platsen 
erbjuder. Läget utmed Södra Kungsleden och 
närheten till en redan utbredd infrastruktur 
tyder på att det kanske är just här man ska 
tillåtas bygga i fjällnaturen, där en exploatering 
redan tagit sin början. En fjällstation på tomten 
har också potential att svara mot kommunens 
önskan att bredda områdets utbud mot 
sommaren, samtidigt som man bidrar med ett 
nytt inslag i den lokala arkitekturen. 

Min frågeställning ägnades åt hur man genom 
arkitektonisk gestaltning skulle kunna bidra 
till att bredda områdets kvalitéer och utbud. 
När jag reflekterar över den hade den kunnat 
preciseras något ytterligare genom att redan i 
utgångspunkten avgränsa undersökningen till 
ett specifikt ämne. Min process leddes snabbt 
in i en tektonisk undersökning där materials 
egenskaper och uttryck blev styrande. Detta 
hade kunnat föras in i frågeställningen för att 
vara tydlig från början att detta var ramarna inom 
vilka projektet undersöktes. 

Frågeställningen resulterade också i att 
bakgrundsundersökningen direkt grundades 
i vad som var relevant för att påbörja en 
gestaltning. Väderförhållanden, naturvärden och 
fysisk kontext blev en naturlig utgångspunkt 
efter det platsbesök jag gjorde under projektets 
andra vecka. Även om jag från början hade 
ambitioner att ta ett större filosofiskt grepp på 
turism och människans förhållningssätt till natur 
förlorades dessa med tiden då de inte gav ett 
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direkt svar till gestaltningen. Den skapande 
processen var hela tiden styrande i vad som 
undersöktes, snarare än att undersökningen 
gjordes bred och sedan styrde vad jag valde att 
arbeta vidare med. 

Jag tror att detta gjorde projektet tekniskt och 
praktiskt från ett tidigt skede. Fördelen med 
detta är att det speglar en verklighet och en 
process lik den hos en praktiserande arkitekt. 
Nackdelen ligger i att det finns fler angreppssätt 
för ett projekt som här aldrig får utforskas. En 
mer utdragen och gedigen bakgrund till projektet 
hade kunnat ta gestaltningen i en annorlunda 
riktning medan den väg jag valde snabbt sållade 
bort sådana möjligheter. 

Säsongsvariationerna i Sälenfjällen har en stor 
påverkan på platsen och kan inte bortses 
från. Under perioden för arbetet (vinter/vår 
2021) låg platsen täckt av snö, någonting som 
märktes tydligt under platsbesöket och i de 
bilder som togs av platsen. Snön försvårade 
undersökningen och påverkade mitt intryck 
av området. Detta är förmodligen projektets 
största område till utveckling eftersom de varma 
årstiderna aldrig kunde tas i beaktning under 
terminens gång. Jag undersökte gestaltningen 
av en byggnad ämnad för sommarturism utan 
att någonsin se platsen under sommaren och 
kan därför inte dra några fasta slutsatser när det 
kommer till mötet med naturen när marken är 
utan snö. Det hade varit intressant att se hur 
en eventuell vidareutveckling av planerna på 
platsen tar sommaren i beaktning.

Byggnadens program grundades i en 
undersökning av samtida fjällstationer samt en 
kategorisering av tänkta brukare. Jag tror man 
kan vidareutveckla det program jag nådde fram till 
ytterligare genom exempelvis intervjuer, enkäter 
och kundundersökningar hos turismbolag 
för att nå en större bredd utanför mina egna 
erfarenheter. En annan viktig aspekt under 
programmets utformning är personalens roll i 
verksamheten. På fjällstationerna som finns idag 
är det norm att personal bor på anläggningen 
under säsongen verksamheten är i gång, gäller 
samma sak här? Eller kan man förlita sig på 
att personalen kan pendla från de närliggande 
tätorterna? En vidareutveckling av projektet bör 
undersöka behovet hos personalen närmare.

Från min ursprungliga undersökning påbörjade 
jag en skissprocess som fick ta mycket tid 
och plats. Först var landskapets helhet och 
trädens placering styrande där många fysiska 
skissmodeller gjordes i skala 1-500. Här 
märktes tydligt hur ett angreppssätt utifrån 
snabbt fastnade i endast formgivning och 
en gestaltning från ett program. Även om en 
byggnad kan gestaltas som ett program i en 
form gav det inget svar på min ursprungliga 
frågeställning kring att komma fram till ett möte 
mellan fjällets natur och arkitektur. Retrospektivt 
hade projektet gynnats av att komma fram till 
den slutsatsen vid ett tidigare skede så att mer 
tid hade kunnat ägnas åt detaljerna och den 
filosofiska kopplingen mellan natur och människa 
och mindre åt ren estetisk formgivning. 

Vändpunkten kom ungefär halvvägs genom 
projektet då mitt angreppssätt ändrades från att 
gå från helhet till detalj till att gå från detalj till 
helhet, ett angreppssätt som bättre svarade mot 
projektets frågeställning. En naturlig startpunkt 
blev mötet mellan mark och byggnad eftersom 
det var här naturen och arkitekturens kontrast 
är som tydligast. Jag kom fram till min slutsats 
med stenmurar och en isolerad krypgrund 
relativt snabbt och här hade jag velat undersöka 
en större bredd av alternativ i modell. Jag valde 
murarna för att nå ett tungt uttryck samtidigt 
som jag gjorde en liten påverkan på marken. 
Det hade varit intressant att ägna tid åt en fysisk 
modellstudie i exempelvis skala 1-20 som hade 
kunnat belysa de olika alternativen och dess 
uttryck tydligare än bara en tvådimensionell 
skiss.

Detta Tillvägagångssätt ger också en 
produktdriven process, där slutresultatet är målet 
från början. Här finns utrymme att ytterligare 
undersöka hur byggnaden faktiskt byggs på 
platsen och hur den kronologiskt tar form. Kan 
den byggas successivt? Kan samma princip 
appliceras för att bygga ett enkelt vindskydd 
som ett första steg att angöra platsen? 

Den slutgiltiga gestaltningen bör därför läsas 
som en produkt av processen, en visualisering 
av mitt tillvägagångssätt genom projektet. Som 
resultat belyser byggnaden både styrkor och 
svagheter med att utgå från detaljens möte 
mellan natur och arkitektur när man designar 

en byggnad. En tydlig styrka är projektets 
närhet till platsens unika förutsättningar. Den 
flacka sluttningen speglas i takens fall, naturens 
material speglas i byggnadens och utsikterna är 
tydligt markerade i byggnadernas utformning. 
Genom att utgå från det småskaliga tvingas 
man också sätta sig in i och föra sig själv nära 
platsen, något som ger byggnad i min åsikt en 
ödmjukhet till sin kontext. Särskilt intressant blir 
ett sådant tillvägagångssätt i en sitiuation som 
denna där arkitekten befinner sig geografiskt 
långt bort från platsen.

Men denna typ av process resulterar också i en 
mindre ikonisk och helhetsmässig arkitektur. Om 
platsen angrips mer utifrån kan mer tid ägnas åt 
att formspråket får en helhet man kan enklare 
läsa från avstånd samt en komposition som kan 
ge ett mer direkt intryck. I en vidareutveckling av 
projektet hade jag gärna sett att de tektoniska 
principer jag nått under projektet används för att 
hitta en mer sammanhängande helhet i formen 
för byggnaderna.

Slutligen vill jag återkoppla till projektets 
ursprungliga frågeställning: Hur kan man 
med en byggnad i Sälenfjällen ämnad för 
turistverksamhet bidra till att bredda områdets 
kvalitéer och utbud genom arkitektonisk analys 
och gestaltning? 

Arbetet tar ett första steg i att svara på frågan 
men det är för mig tydligt att vidare undersökning 
behövs för att nå till ett gemensamt mål om hur 
Sälenfjällen bör exploateras. Området har stor 
potential för utveckling men det är viktigt att 
den sker i samspel med de värden som fjället 
erbjuder. Jag hoppas att mitt examensarbete 
kan inspirera och initiera ett steg mot en 
framtida fjällstation på platsen och bidra till att 
utvecklingen i Sälenfjällen går åt ett önskvärt 
håll, där natur och arkitektur kan mötas på lika 
villkor.
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