
1

FÄLTJÄGARENS FJÄLLSTATION
- RELATIONEN MELLAN MÄNNISKAN, NATUREN OCH KULTUREN I FJÄLLMILJÖ

KURS: AAHM01: Examensarbete i arkitektur / Degree project in Architecture
FÖRFATTARE: Astrid Keding
HANDLEDARE: Erik Tonning Jensen
EXAMINATOR: Lars-Henrik Ståhl

LTH, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, VÅRTERMINEN 2021



2 3

KURS: AAHM01: Examensarbete i arkitektur/Degree Project in 
Architecture, LTH
TITEL: Fältjägarens Fjällstation - relationen mellan människan, 
naturen och kulturen i fjällmiljö / Fältjägarens Mountain Station 
- the relationship between people, nature and culture in the 
mountains
FÖRFATTARE: Astrid Keding
EXAMINATOR: Lars-Henrik Ståhl
HANDLEDARE: Erik Tonning Jensen

LTH, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, VÅRTERMINEN 2021.



4 5

FAS I  INLEDNING       S. 7

FAS II  ANALYS AV PLATSEN OCH OMGIVNINGEN   S. 13

FAS III  STUDIE: ANALYS & REFERENSER     S. 21

FAS IV KONCEPT       S. 33

FAS V  DET GESTALTADE FÖRSLAGET OCH EN FÖRKLARING  S. 41

FAS VI SLUTSATS       S. 61

INNEHÅLL



6 7

FAS I INLEDNING

SAMMANFATTNING      S. 8
ABSTRACT      S. 9
METOD       S. 10
EN PERSONLIG RELATION TILL FJÄLLEN   S. 11



8 9

SAMMANFATTNING
I Sverige har vi en stark tradition av att 
upptäcka naturen genom vandring och 
friluftsliv. När betald semester infördes på 
30-talet skapades billiga boendealternativ 
vid vandringslederna, som vandrarhem 
och fjällstugor. Men det är först på 
senare år med samhällets bekvämligheter 
och stillasittande jobb som vi rör oss 
och aktiverar kroppen allt mindre. Ett 
sätt att aktivera kroppen är den vanliga 
promenaden eller vandringen. Vandring kan 
vara allt från de stilla skogsvandringarna 
med fågelkvitter till de mer utmanande 
fjällvandringarna där målet är fjälltoppen. 

Att vandra på fjället mellan fjällstationer 
och fjällstugor är ett bra sätt att upptäcka 
naturen under några dagar men samtidigt 
få ner vikten på packningen. Det ger en 
möjlighet för alla människor att ta sig ut 
på fjället oavsett hur stor erfarenhet de 
har. Fjällstugor är en enklare boendeform, 
utan rinnande vatten och elektricitet. 
Fjällstationer har en högre standard än 
fjällstugor och kan även erbjuda bäddar till 
fler besökare samt tillagad mat. 

Detta projekt undersöker hur en 
existerande fjällstuga (Fältjägaren) kan 
omvandlas till en fjällstation och hur detta 
kommer påverka bland annat vandrarna, 
naturen och kulturen i området. Det viktiga 
blir att hitta en balans mellan att erbjuda 
bekvämlighet och säkerhet till vandrarna på 
fjället samtidigt som man påverkar naturen 

så lite som möjligt på ett negativt sätt.

En fjällstation vid Fältjägaren hade därför 
tjänat flera syften, dels genom att avlasta 
de övriga fjällstationerna, dels genom 
att agera mer lättillgänglig startpunkt för 
vandrare (via skidorten Ramundberget), 
men även genom att sprida ut vandrarna 
mer i fjället så de inte trängs ihop på några 
enstaka fjällstationer. Genom att sprida 
ut människor som vandrar på flera olika 
vandringsleder från olika fjällstationer, 
kommer fler kunna ge sig ut och vandra 
utan att naturen tar lika mycket skada. 

Under projektets gång har jag undersökt 
omgivningens påverkan på arkitekturen, 
dels utifrån hur det extrema klimatet 
påverkar utformningen men även hur den 
samiska kulturen påverkar tankesättet. I 
närheten av Fältjägarens Fjällstation finns 
ett renskötselområde och 18 kilometer 
sydost om fjällstation ligger Mittådalens 
Sameby.

Platsen är avlägsen och svåråtkomlig vilket 
gör att jag även måste tänka på transport 
och logistik av material vid både byggandet 
samt när byggnaden används i framtiden. 
Jag har också undersökt hur användarna 
(vandrarna) önskar att en fjällstation ska 
utformas med hjälp av en enkät. Hur kan 
jag som arkitekt balansera användarnas 
önskemål mot den negativa påverkan på 
naturen?

ABSTRACT
In Sweden, there is a strong tradition of  
discovering nature throughout hiking 
and outdoor life. When paid leave were 
introduced in the 1930s, options of  cheap 
accommodation were created along and 
with access to the hiking trails, almost like 
hostels or mountain cabins. But in recent 
years, with the society’s comfort and the 
inactive jobs that we move and active our 
body less and less. One way to activate our 
body is by walking or hiking. Hiking can be 
anything from the quiet forest walks with 
the sound of  birds, to the more challenging 
mountain hikes where the goal is the top of  
the mountain. 

Hiking in the Swedish mountains between 
mountain stations and mountain cabins is a 
good way to discover nature for a few days 
but also reduce the weight of  the backpack. 
It provides an opportunity for all people to 
get out in the nature and the mountains no 
matter what kind of  experience they have.  
Mountains cabins (fjällstuga) are in general 
a much simpler form of  housing, without 
running water and electricity. Mountains 
stations (fjällstation) have a higher 
standards of  comfort than the  mountain 
cabins and they also offer beds to more 
visitors. 

This project investigates how an existing 
mountain cabin (this case: Fältjägarens 
Fjällstuga) can be converted into a 
mountain station (fjällstation), and also how 

this will affect, among other things, the 
hikers, nature and culture in the area. The 
important thing is to find a balance between 
offering comfort and safety to hikers in the 
mountains while affecting nature as little as 
possible in a negative way.

A mountain station at Fältjägarens 
fjällstuga serves therefor several purposes, 
by relieving the other mountains stations, 
partly by acting as a more accessible 
starting point for hikers (via the ski resort 
Ramundberget, Jämtland), but also by 
spreading the hikers on more paths in the 
mountains so the hikers are not crowded 
on one particular hiking trail. By spreading 
the hikers on several different trails, more 
hikers will be able to go out and hike 
without harming the nature as much. 

During the project, I have investigated 
how the architecture is impacted by the 
environment, partly based on how the 
extreme climate affects the design but 
also how the Sami culture affects the way 
of  thinking. Close to the Fältjägarens 
Fjällstation (mountain station) there is 
reindeer area that belongs to
the sami people and 18 kilometers 
southeast of  the mountain station is 
Mittådalens Sameby. 

The location is remote and difficult to 
access, which means that I also have to 
think about the transport and logistics of  

materials during both constructions and 
also when the building is used in the future. 
I have also investigated how the users 
(hikers) wish that a mountain stations with 
be design with help of  a survey. How can 
I, as an architect, balance the users’ wishes 
towards the negative impact of  the nature?
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Projektet är sammanfattat i olika faser i 
rapporten, och där varje steg sammanfattas 
för att jag ska ta mig vidare i processen. 
Den första fasen är ett djupdyk i analysen av 
platsen och omgivningen. Här undersöker 
jag både den valda platsen i olika skalor men 
även vandringskulturen i Sverige.

Nästa fas är baserad på litteraturen jag har 
läst och de referenser och studiebesök som 
jag har studerat tidigt i processens gång. Jag 
började denna fas med en enkät som jag lät 
vandrare svara på för att få en förståelse för 
vilka funktioner som krävs i en fjällstation 
(enligt vandrarna själva). 

Tredje fasen innehåller skissarbetet över den 
nya fjällstationen med litteraturen, analysen 
och referenserna i åtanke. Här arbetade 
jag med skisser och fysiska modeller för 
att förstå byggnadens direkta omgivning, 
då jag inte har haft möjlighet att besöka 
platsen under processen. I fas tre, kom 
jag även fram till ett koncept med skisser, 
funktionsprogram och designprinciper som 
jag förhåller mig till. 

Fas fyra är det gestaltade förslaget 
presenterat genom ritningar och 
illustrationer samt en förklaring av det. Den 
sista fasen är en reflektion över processen 
och det slutliga gestaltningsförslaget.

Hur ska en fjällstation vid Fältjägaren 
skapas för att bilda en bra balans mellan 
mer bekvämlighet för fler nya användare 
samtidigt som naturen inte tar skada av ett 
eventuellt större tryck av turister som vill 
uppleva naturen?

METOD EN PERSONLIG RELATION TILL FJÄLLEN
Jag minns när jag var liten och familjen 
tog bilen upp till fjällen. Den tydliga 
ändring som sker i landskapet utanför 
bilen någonstans mellan Uppsala och 
Funäsfjällen. Det finns en annorlunda 
atmosfär uppe i fjällen som bara finns där, 
ett lugn som inte finns i staden. Under 
resans gång måste man ibland sakta ner 
hastigheten som bilen färdas i för att renar 
finns i närheten. Ibland måste alla bilar 
stanna för att låta renarna ta sig över vägen. 

När man har kommit fram till Funäsfjällen 
(södra Jämtlandsfjällen), då finns naturen 
alltid nära. Det är milslånga vyer och 
fjälltopparna skymtas bakom björkarna. 
På vårvintern går jag och familjen på tur 
med längdskidor, ofta med startpunk i 
Bruksvallarna. Det finns en frihet på vintern 
när man kan åka skidorna på den vita snön 
överallt, även på fjällsjöarna som har ett 
lager av is. När det är dags för fika letar vi 
efter en plats i lä från vinden. Vi gräver ut 
en liten sittplats där alla får plats i snön, 
sätter oss ner och vilar ansiktet mot solen.

När vi vandrar på sommaren måste vi 
ta hänsyn till sommar-vandringslederna 
eftersom vinterlederna passerar över både 
myrar och fjällsjöar. Ibland finns snön kvar 
på fjället även på sommaren! 
När jag och min bror var yngre vandrade 
familjen bara på korta dagsturer för att 
sedan ta bilen hem till stugan för att äta 
middag och sova. Det är en stor skillnad att 
vandra flera dagar mellan olika fjällstugor 
och fjällstationer eftersom man kommer 
närmare naturen och börjar umgås med 
den nästan. Jag har flera gånger vandrat 
på sommaren till Helags fjällstation och 
övernattat. Då var Ljungdalen startpunkten 
(se karta på s. 16), precis som många andra 
vandrare gör.

FRÅGESTÄLLNING
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ATT VANDRA I SVERIGE

1. HÅLLBAR TURISM
STF vill arbeta för att uppnå en hållbar 
turism genom att erbjuda miljövänliga 
resmål, boende, aktiviteter och andra 
produkter. STF anser att det är särskilt 
viktigt att det finns hållbara transporter och 
bra kommunikationer till STFs resmål, samt 
en effektiv energianvändning och lokalt 
producerad mat.

2. FRILUFTSLIV FÖR ALLA
STF verkar för ett friluftsliv som är 
attraktivt och tillgängligt för många 
olika grupper i samhället. Det innebär 
goda möjligheter till naturupplevelser, 
välbefinnande, social gemenskap och ökad 
kunskap om natur och kultur oberoende 
av ekonomiska, fysiska och andra 
förutsättningar. 

3. TILLGÄNGLIG NATUR OCH KULTUR
Landskapets tillgänglighet är av stor 
betydelse för medlemmarnas möjligheter till 
natur - och kulturturism. Därför vill STF 
värna om allemansrätten som tar tillvara på 
friluftslivets intressen. 

4. SKYDD AV NATUR- OCH 
KULTURMILJÖER
STF anser att det är angeläget att värdefulla 
natur - och kulturmiljöer inventeras, bevaras 
och synliggörs. När nationalparker och 
naturreservat skapas bör stor hänsyn tas till 
friluftslivets behov.
(Svenska turistföreningen).

STF RIKTLINJER

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
Svenska Turistföreningen är en ideell 
medlemsförening som arbetar för att alla 
ska ha tillgång till Sveriges natur och kultur 
både idag och i framtiden. Föreningen 
grundades 1885 för att främja turismen 
i Sverige och hjälpa människor upptäcka 
sin omgivning. Därmed skapa bättre 
möjligheter att turista hållbart, bra boenden 
runt om i landet och ta hand om naturen. 
STF anser att det är viktigt att värna om den 

miljön vi har i Sverige för att den ska finnas 
kvar även för kommande generationer. Det 
är en av Sveriges största ideella föreningar 
med ca 242 000 medlemmar. Under 
pandemiåret 2020 ökade STF med 16 000 
medlemmar på ett år. Idag finns det ett 
stort behov för människor att ge sig ut i 
den svenska naturen och fjällmiljö (Svenska 
turistföreningen).

FJÄLLSTUGA VS. FJÄLLSTATION 
Att vandra mellan fjällstationer och 
fjällstugor, är ett bra sätt att uppleva 
naturen under ett par dagar men samtidigt 
få ner vikten på packningen eftersom 
vandraren slipper bära tält, kök och matsäck 
för alla dagar. Att vandra på detta vis passar 
personer som är någorlunda oerfarna i 
naturen och där huvudsyftet är upplevelsen 
och att njuta av naturens tillgångar. 
Antigen bor vandrarna i en stuga och gör 
dagsutflykter från den, eller så vandrar man 
linjärt mellan olika stugor och fjällstationer.

Det alla fjällstationer har gemensamt är att 
de är belägna på unika platser i Sveriges 
fjällvärld, ofta i närheten av naturreservat 
och nationalparker. En fjällstation är 
en anläggning i fjällen där vandrare kan 
övernatta för att sedan ta sig vidare i 
naturen. I Jämtlandsfjällen finns idag fyra 
anläggningar, Blåhammaren, Sylarna, 
Helags och Storulvän. Alla ligger vid starten 
av eller utefter en vandringled. Fjällstationer 
har generellt en högre standard än 
vanliga fjällstugor, vanligtvis finns ofta en 
restaurang inom anläggningen. Det finns 
förstås fjällstationer med olika standarder 
av bekvämlighet, då vissa befinner sig längs 
en bilväg och andra stationer ligger lite mer 
avsides längs en vandringsled. Fjällstationer 
har generellt en större möjlighet att erbjuda 
fler bäddar än fjällstugor.  

Till skillnad från fjällstationer är STFs 
fjällstugor en enklare boendeform längs 

vandringslederna på fjället. STF har sex 
stycken fjällstugor i Jämtlandsfjällen, var av 
en är Fältjägaren. Gästerna delar sovrum 
och hjälper varandra genom att hugga ved, 
bära in vatten, städa och elda. I fjällstugor 
behöver du, som gäst, laga din egen frukost, 
matsäck och middag. Alla gäster tar lika 
stort ansvar även om det finns stugvärdar 
som håller igång brasan och ser till att 
vatten finns att hämta.

Mitt förslag är en plats som redan används 
flitigt av vandrare och turskidåkare, 
fjällstugan Fältjägaren i Jämtland. 
Fjällstugan Fältjägaren är i nuläget för 
liten för att lätta på användnings-trycket 
av fjällstationerna i närheten, såsom 
Helags fjällstation. Om Fältjägaren 
utökas med större yta och fler bäddar, 
skulle vandrare spridas ut mer i naturen 
inom Jämtlandsfjällen då Fältjägaren kan 
välkomna fler gäster än idag. I dagsläget 
måste vandrare i närheten trängas på Helags 
fjällstation för att ta sig vidare upp mot 
norra delen av Jämtlandsfjällen. 

Idag är Åre en naturlig utgångspunkt för 
vandrare i Jämtlandsfjällen. Genom att 
göra Fältjägarens fjällstation mer tillgänglig, 
blir det även enklare att ta sig från 
Ramundberget till norra Jämtlandsfjällen. 
I nuläget går det ofta fjällbussar från 
t. ex. Stockholm till Funäsdalen och 
Ramundberget. Från Skåne kan vandrare 
ta Snälltåget och en transferbuss för 

att komma till Ramundberget. Det gör 
att en nybörjare inom vandring kan 
ge sig ut på fjället enklare genom att 
starta vid Ramundberget och gå mot 
Helags fjällstation via Fältjägaren där 
vandrarna övernattar (se karta på nästa 
sida). Nybörjaren anländer till Helags 
och övernattar där, och sedan väljer om 
den ska vända hem mot Ramundberget 
eller går vidare mot Ljungdalen och blir 
upphämtad där. En mer erfaren vandrare 
kan starta vid Ramundberget och ta en 
längre vandringstur genom att vandra upp 
mot Sylarna via Fältjägaren och Helags (se 
karta s. 16). 

FÄLTJÄGARSTUGAN

I Sverige har vi en stark tradition att 
upptäcka naturen genom vandring och 
friluftsliv. I takt med urbaniseringen under 
det senaste århundradet har frivilliga 
föreningar, såsom STF, arbetat så svenskar 
kan ta sig ut i naturen. Till en början 
var vandring endast möjligt för de allra 
rikaste, de som hade råd att vara lediga. 
När betald semester infördes på 30-talet 
skapades billiga boendealternativ vid 
vandringslederna, som vandrarhem och 
fjällstugor. Ännu fler möjligheter skapades 
under 70-talet när gemene man fick mer 
pengar att använda och fler semesterdagar 
(Mejstedt s. 6). 

Det är först på senare år med samhällets 
bekvämligheter och stillasittande jobb 
som vi rör oss och aktiverar kroppen allt 
mindre. Ett sätt att låta kroppen röra sig är 
den vanliga promenaden eller vandringen. 
Vandring kan vara allt från de stilla 
skogsvandringarna med fågelkvitter till de 
mer utmanande fjällvandringarna där målet 
är fjälltoppen. Varför människor väljer 
att vandra idag kan bero på olika saker. 

Det kan handla om prestationsinriktade 
adrenalinfyllda aktiviter eller ett större fokus 
på naturupplevelser och rörelse i naturen. 
Vissa människor vandrar för det sociala 
umgänget. Det är ett optimalt sätt att umgås 
med sina vänner men också ett bra sätt att 
lära känna nya människor som man inte 
möter vanligtvis i vardagen. 

För en del vandrare är lugnet i naturen den 
viktigaste aspekten. Många hittar lugnet 
och återhämtas i naturen eftersom det är en 
stark kontrast mot vardagens brus. Man får 
ta sig genom landskapet, vädret och möta 
utsikten med naturens skiftningar genom 
årstiderna. Personligen upplever jag stor 
skillnad i kroppen så fort jag kommer ut i 
naturen och bort från storstadens puls. Jag 
hittar ett slags lugn ute i naturen som jag 
inte finner mitt i staden. Naturen har för 
många även en läkande effekt, japanerna 
har ett ord, shinrinyoku, som kan översättas 
till skogsbad. Det menas att man tar in 
naturens atmosfär med alla kroppens 
sinnen. För japaner har det blivit ett sätt att 
hitta återhämtning (Mejstedt s. 6).    

HELAGS FJÄLLSTATION
Foto: Svenska turistföreringen

Foto: Susanne Persson
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JÄMTLANDSFJÄLLEN

RAMUNDBERGET

FÄLTJÄGARSTUGAN
LJUNGDALEN

KLÄPPEN
HELAGS

STENSDALEN
VÅLÅDALEN

STORULVÅN
BLÅHAMMAREN

SYLARNA

STORLIEN

ENAFORS

VÅLÅSTUGORNAGÅSEN

BRUKSVALLARNA

FUNÄSDALEN BY

ÅREDUVED

VANDRINGSLED
FJÄLLSTUGA
FJÄLLSTATION
FJÄLLANÄGGNING

NEDALSHYTTA

STORERIKSVOLLEN

ALLMÄN VÄG
RIKISGRÄNS

HELAGS
FJÄLLSTATION

HELAGS
FJÄLLTOPP

SYLARNA

FÄLTJÄGAR-
STUGAN

RAMUNDBERGET

Jämtlandsfjällen har ett utbrett system 
av fjällstugor, fjällstationer och 
vandrarhem som drivs av STF. Det gör att 
vandringslederna i området lämpar sig för 
både nybörjare och mer erfarna vandrare. 
Eftersom det finns en möjlighet att 
övernatta på fjället kan man vandra lätt och 
slippa bära med sig tält.

I Jämtlandsfjällen är vildmarken alltid 
tillgänglig. Sylarna, Helags och Vålådalens 
naturreservat är välbesökta fjällområden. 
Dessa platser har gott om markerade 
vandringsleder som knyter ihop området 
mellan Helags, Sylarna, Storlien och 
Vålåstugorna. Från svenska fjällområdet är 
det enkelt att göra vandringar över gränsen 
till Norge (Svenska turistföreningen). Dock 
är vandringslederna från Ramundberget i 
söder mot Helags i norr inte lika flexibelt. 
Det går endast en vandringsled mellan 
Ramundberget och Helags som du måste ta 
för att komma upp från Ramundberget till 
t. ex. Sylarna. Denna vandringsled passerar 
Fältjägarens fjällstation. 

I närheten av Fältjägarens Fjällstation 
finns ett renskötselområde som samerna 
använder. Det finns ca 250 000 stycken 
renar i Sverige och renskötsel sker 
i områden kring i Jämtlandsfjällen. 
Runtomkring i hela Sverige trängs renarna 
undan från sina naturliga betesmarker i 
takt med att turismen ökar. Därför måste 
det ständigt arbetas för att öka förståelsen 

och kunskapen kring samer och renskötsel 
(Sametinget, 2020). Det är extra viktigt vid 
Fältjägarens Fjällstation eftersom det är så 
nära inpå renskötselområdet.  

SKARSFJÄLLET SÖDRA FÄLTJÄGARSTUGAN FJÄLLSJÖNHELAGSFJÄLLET

FJÄLLSTUGANS OMGIVNING

Foto: Susanne Persson & 
Minna Kinnunen



18 19

STF FÄLTJÄGARENS FJÄLLSTUGA
Fältjägaren fjällstuga ligger på en lättvandrad 
högfjällsplatå och på dagsavstånd för 
vandring mellan Helags fjällstation och 
Ramundberget. Utsikten från Fältjägaren är 
milslång ut mot fjälltopparna, Helagsfjället 
och Skarsfjället som finns i närheten. 

Platsen fick namnet Fältjägaren efter en 
olycka som hände på fjället år 1944. När 
fem man kom bort under en marsch från 
Helags fjällstation till Bruksvallarna på 
grund av ett snöoväder på fjället. Två 
av männen återfanns vid liv, men tre 
av dem dog på fjället. Kungliga Jämtlands 
Fältjägarregementets Kamratförening samlade in 
pengar för att uppföra ett vindskydd där 
fjällstugan ligger än idag till deras minne. 
Svenska trustföreningen tog över stugan 22 
juli 1945.

Fjällstuga 65 är en typmodell som är 
placerad på platsen fältjägaren. Stugan är 
cirka 13,5 meter lång och 6,5 meter bred, 
med 20 sängplatser för gäster. Den är 
ritad som en parstuga med ingång mitt på 
långsidan och har två stora dagrum med två 
sovhytter med 5 sovplatser i vardera allrum. 
Stugvärden har ett mindre separat rum 
direkt i anslutning till entrén. Typmodellen 
(1978) är ritad av arkitekten Tore 
Abrahamsson som bidrog till normen hur vi 
använder fjällstugor idag och inte minst den 
sociala gemenskapen. I Fjällstuga 65 finns 
både avskildhet och gemensamma ytor.  

Vandringsleden från Ramundberget följer 
sjökanten mot Fältjägarens fjällstuga, se bild 
1. En liten uppförbacke i slutet av stråket 
mot fjällstugan, se bild 2, för att sedan nå 
fjällstugans entrén, se bild 3. 

Skisser som visar ankomsten till fjällstugan 
från Helags. Bron över bäcken är inte synlig 
på lång håll, se bild 4 och 5. Landskapet 
förändras med en mer stenig mark desto 
närmare stugan man kommer, se bild 6.

1. 4.

2. 5.

3. 6.

FÄLTJÄGARENS FJÄLLSTUGA - 
KVALITETER IDAG
Idag är Fältjägarens fjällstuga placerad 
nära en befintlig vandringsled så vandrare 
slipper gå en omväg för att nå fjällstugan. 
Stugan ligger på en högfjällsplatå vilket gör 
att stugan är väldigt utsatt vid dåligt väder. 
Direkta omgivningen är platt i förhållande 
till den typiska fjällmiljön vilket gör att 
byggnaden inte får skydd av en fjälltopp 
eller naturen vid hård vind. Det finns inte 
heller träd eller grönska som filtrerar vinden 
innan den når stugan, då stugan befinner 
sig över trädgränsen. Väl inne i byggnaden, 
njuter vandraren av den milslånga utsikten 
mot fjälltopparna. 

Funktionerna i fjällstugan är utspridda i fyra 
olika byggnader, gäststugan, utedass, förråd 
och stugvärd-stugan. Möjligheten att bada 
och tvätta sig finns endast nere vid sjön 
söder om fjällstugan. Det finns ingen el eller 
vatten i byggnaden så det är där vandrarna 
också hämtar vatten. Vid sämre väder blir 
det svårare att använda alla funktioner som 
finns i fjällstugan. Det blir ett större projekt 

att ta sig ut till utedasset eller att tvätta sig 
i sjön när det regnar eller blåser mycket. 
I dagsläget är fjällstugan orenoverad på 
insidan med ommålade ytterväggar som 
börjar bli slitna igen. 

Fjällstugan har en välplanerad men trång 
planlösning i dagens standard och behov 
på fjället. Vissa vandrare som är mer vana 
att vara ute i naturen uppskattar den enkla 
och kvadratmeters-effektiva fjällstugan. 
Besökaren stiger in i byggnaden och kliver 
direkt in i hallen. Stugan är uppdelad i 
två allrum som har två små sovalkover 
som  rymmer fyra (eller fem) bäddar var. I 
varje allrum är köket utrustat med en liten 
arbetsyta och en vedspis att koka vatten 
på eller laga mat. Det finns tio matplatser i 
vardera allrum. I anslutning till hallen finns 
det även ett rum som är en liten butik, 
där besökarna kan köpa med sig matsäck. 
Gäststugan är utrustad med torkskåp i 
hallen där vandrare kan torka sina blöta 
kläder.

SKALA 1:1000

1

2

3

4

1:100

1:1000

1:250

1:500

1:50

0
1 2

3

0
1 2 3 4

5

0
10 20 30 40

50

0 5 10

0 5 10

0
5 15

10 20

1:200

1. GÄSTSTUGA
2. UTEDASS
3.  UTHUS (FÖRRÅD & 
VEDBOD)
4. STUGVÄRDSSTUGA

FÄLTJÄGARENS FJÄLLSTUGA 
PLANRITNING SKALA 1:200

1:100

1:1000

1:250

1:500

1:50

0
1 2

3

0
1 2 3 4

5

0
10 20 30 40

50

0 5 10

0 5 10

0
5 15

10 20

1:200



20 21

FAS III STUDIE: ANALYS & REFERENSER

SAMISK ARKITEKTUR OCH KULTUR    S. 22
HÅLLBAR ARKITEKTUR      S. 24
REFERENSPROJEKT     S. 26
ANVÄNDARNAS SYN PÅ BEKVÄMLIGHET  S. 30



22 23

SAMISK ARKITEKTUR OCH KULTUR
En stor del av Sveriges och Skandinaviens  
kulturarv är den samiska kulturen. 
Samerna är ett av världens alla tusen 
ursprungsfolk och det som är gemensamt 
för alla ursprungsfolk är att de har levt 
på samma plats genom historien innan 
länderna invaderats eller kolonialiserats. 
En uppskattning är att det finns mellan 
80 000 - 100 000 samer i Sápmi idag 
(Samer, u.å.) däremot anser den samiska 
arkitekten Joar Nango att det definitivt finns 
många fler. Den traditionella marken som 
samerna bor och arbetar på har pressats 
av resursutvinning, t. ex. gruvföretag, 
fiskodling eller vindkraftverk, som staten 
vill bygga. Joar Nango berättar att under 
sextio - och sjuttiotalet tvingades hans 
släktingar att flytta från sina hemtrakter 
för att ett vattenkraftverk skulle byggas. 
Många fler samer har varit med om detta 
eftersom samerna har inte sista ordet om 
deras traditionella mark, det är t. ex. den 
norska eller svenska staten som har det. 
Idag, många decennier senare, är konflikter 
om markrätt fortfarande ett pågående ämne 
för alla samer. 

Enligt Nango i dokumentärfilmen 
Joar Nango & Ken Are Bongo: Post-
Capitalist Architecture (Kunsthøgskolen 
i Oslo, 2020) är det enkelt att göra en 
arkitekturrepresentation av samiskt 
arkitektur som endast blir en kopia utan 
förståelse. Den traditionella samiska 
byggnaden Lávvu (tältkåta) används ofta 

som en symbol för hela Sápmi utan att 
arkitekterna egentligen vet vad den används 
till. Det är inte bara här i Skandinavien 
detta sker, utan det händer för all 
ursprungsbefolkning i hela världen. 

För att gestalta samiskt kultur och arkitektur 
är det snarare viktigare och mer realistiskt 
att visa det traditonella förhållandet 
mellan material och människan. Samer tar 
stor hänsyn till detaljer och strävar efter 
perfektion när de arbetar med ett hantverk. 
Samisk arkitektur låter dig komma nära 
naturen som om du är utomhus och 
påminner oss att komma i kontakt med 
våra kroppar trots att du är inomhus. 
Naturen kommer tätt inpå och sträcker 
sig in i den samiska bostaden. Samerna 
byggde temporära hem eftersom de flyttade 
beroende på vilken årstid det var. Vilken typ 
av byggnad skulle du uppföra som ett hem 
när du vet att den är tillfällig? Människor 
som inte kommer från Sápmi kommer 
troligtvis inte uppskatta byggnaden på 
samma sätt eftersom det inte ser ut som 
det traditionella “hemmet” där dom själva 
kommer ifrån. Samer och andra urfolk har 
byggt hemmet som ett tillfälligt skydd men 
byggnaden kan ha varit använd som ett hem 
i 100 år. 

Fältjägarens fjällstation skapar en möjlighet 
för besökare att ta del av Härjedalens 
och Sveriges historia om Samer. Endast 
18 kilometer sydost om fjällstationen 

Knud Leem målade hur samerna levde förr, 1767. Sápmi stäcker sig över 
fyra länder Ryssland, 
Finland, Norge och 
Sverige. 

finns Mittådalens Sameby, som är främst 
baserad på samisk kultur och renskötsel 
(Funäsfjällen, u.å). Renarna som tillhör 
Mittådalens Sameby vandrar omkring på 
fjället i närheten av Fältjägarens Fjällstation.

Eftersom fjällstationens omgivning används 
av samerna, så tycker jag att det är viktigt 
att ta hänsyn till deras kultur i den nya 
byggnaden. Den samiska kulturen har en 
tydlig anknytning till formgivning, estetik 
och miljötänkande i byggnader. Det  finns 
en tradition av noggranna detaljer och 
genomtänkta lösningar för det behov som 
finns. Lavvún, den samiska tältkåtan, är 
utformad på ett särskilt sätt för att vara 
enkel att flytta från plats till plats. Historiskt 
sett har byggnader i det samiska samhället 
byggs av material såsom trä, näver, torv 
och sten, i samklang med det naturen 
har att erbjuda. Precis som de samiska 
bostäderna är fjällstationen placerad ute i 
den vilda naturen och därför är det extra 
viktigt att byggnaden har ett ekologiskt och 
hållbart tänkande. När samerna förflyttar 
sig beroende på säsongen, behöver dem 
ibland överge sina temporära bostäder och 
byggnaderna har därför utvecklas så dem 
inte lämnar något större spår i naturen 
(Arkitekt, 2005). Detta kan ske eftersom 
byggnaderna är skapade i material som 
kommer från naturen såsom näver och 
torv. Det nomadiska sättet att leva på 
med temprorära bostäder, handlar om 
arkitektur i relation till landskapet och en 

behovsanpassad arkitektur. Det innebär ett 
levnadssätt med fokus på självförsörjning, 
återanvändning och problemlösning. 
Samerna lever i samklang med naturen 
istället för mot den. Samisk arkitektur 
förhåller sig till landskapet runtomkring och 
skapar goda mikroklimat. Inuti den samiska 
bostaden har allt och alla sina givna platser, 
inga föremål har lämnats åt slumpen. Om 
fjällstationens byggnader någon gång måste 
rivas är idealet att den kan plockas ner och 
användas på nytt någon annanstans. Då 
återgår naturen så som den var tidigare utan 
några större spår av byggnaden. 

Med denna förstudie om samisk kultur 
som grund, anser jag som arkitekt att det 
är viktigt att visa hänsyn och respekt för 
den samiska kulturen när en fjällstation 
ska gestaltas på denna plats. Men detta 
måste göras försiktigt då det annars kan 
uppfattas som ett ”plagiat” av deras historia 
och kultur. Därför blir det större fokus på 
den samiska byggkulturens användning av 
naturmaterial, dess förhållande och synsätt 
på naturen än att använda ren samisk ”stil” 
på byggnaderna.

I samiskt byggnadskultur är det viktigt 
att vara snäll mot miljön vi lever i och 
respektera den i byggnaden. Traditionellt 
har samer ofta använt material som finns 
tillgängligt i naturen i närheten av den 
kommande byggnaden. Jag tycker därför 
att det är viktigt att använda sig av lokala 

byggnadsmetoder och material för att 
gynna ekonomin i Jämtland och samtidigt 
korta ner transporten av byggnadsmaterial. 
 Det är även viktigt att till exempel ha 
förnybar energi för att inte påverka naturen 
negativt så mycket som möjligt. Byggnaden 
ska stå ovanpå marken och inte vara gjuten 
ner i naturen. Det kan ske genom pålar ner 
i marken som byggnaden står på. Samiska 
tankesättet om att byggnaden inte ska 
påverka ytan på naturen onödigt mycket. 
Om möjligt, får byggnaden gärna vara 
flyttbar och förflyttas till en annan plats 
om behov inte finns på platsen i framtiden. 
Men ett mer realistiskt sätt att se på det 
är att bebyggelsen kan ändras genom 
tiden, beroende på användningstrycket. 
Byggnader kan läggas till på platsen, 
eller plockas ner om behovet inte finns i 
framtiden.

MITTÅDALENS SAMEBY
PERMANENTA BOSTÄDER

GAUSJOVISTET, STORUMAN
TORVKÅTA, TEMPORÄR BOSTAD.

Foto Maria Appelstam Häll
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Boken Hållbara hus i kallt klimat visar 
exempel på hur hållbar arkitektur kan vara 
utformad i subarktiskt och arktiskt klimat. 

VIND
Byggnader som befinner sig i en utsatt 
miljö kommer påverkas beroende på var 
vinden kommer från, framförallt vinden 
från nordväst då den är kallast. Byggnader 
som är uppförda ovanför trädgränsen, 
ca 820 m över havet i Jämtland, har stor 
påverkan också, eftersom det inte finns 
några träd som kan skydda byggnaden från 
vinden. Små deformationer i naturen t. ex. 
små kullar kan också göra att vindstyrkan 
minskar och kan således skydda byggnader 
som står bakom. 

Fältjägaren befinner sig på ca 1000 meter 
över havet, och där kommer vinden ha stor 
betydelse och påverkan på utformningen 
av den nya fjällstationen. Det är sannolikt 
att ett skydd mot norr, en typ av mur 
eller vägg, behövs för att skapa ett gott 
mikroklimat på södra sidan av byggnaden. 
”Muren” kan vara antingen en huskropp 
eller en spaljé, som är antingen sluten eller 
har öppningar så vandrare kan se genom 
spaljén. “Muren” kan även agera som 
skydd för uteplatsen eller ytan där besökare 
kan tälta mot kall nordvästlig vind. Den 
befintliga fjällstugan vid fältjägaren står 
på en mycket platt yta som gör platsen 
mycket utsatt, inga naturliga skydd såsom 

träd finns runtomkring. Hur kan man skapa 
skydd som inte uppfattas som byggt? 

MIKROKLIMAT
Mikroklimatet i ett särskilt område kan 
skilja sig radikalt från omgivningens klimat. 
Om omgivningens klimat är kallt och 
blåsigt, kan mikroklimatet vara behagligt 
eftersom det är i lä och varmt av solen. 
Skillnaden kan bero på t. ex. landskapets 
utformning eller vegetationens utformning. 
Vid fältjägaren, ovanför trädgränsen, är 
det svårt att dessa skillnader ska uppstå 
naturligt. Ett mikroklimat kan däremot 
skapas genom att bygga ett skydd mot 
vinden, det vill säga skapa en plats i lä där 
solens strålar möter marken och skapar en 
varm zon. 

Ett behagligt mikroklimat kommer göra 
att besökare kommer vilja vara ute mer 
och njuta mer av naturen. Eftersom 
Fältjägarens Fjällstation befinner sig på en 
högfjällsplatå och är därför mycket utsatt av 
den kalla vinden från nordväst. Det goda 
mikroklimatet blir en utmärkt miljö som 
uteplats för besökare som njuter av solen. 
Det krävs även att utomhusmiljön har ett 
gott mikroklimat så vandrare kan uppföra 
sina tält där. Ytan måste vara behaglig och 
relativt skyddad men fortfarande kännas 
som ”utomhus” därför vill man inte skapa 
inbyggda ytor utan fortfarande ta va vara 
på det öppna och fria.  

VÄRME
Fjällstugor och fjällstationer längs 
vandringsleder i fjällen är placerade på 
höga höjder ovanför havet. Fjällstationer 
i Jämtland har en genomsnittlig 
sommartemperatur på max 15 grader och 
därför är det viktigt att ta vara på solens 
energi så mycket som möjligt, eftersom det 
värmer upp rikligt. Fönster placerade mot 
solen och söder ger mer värme än vad man 
förlorar (Egelius s.70). Det blir även mindre 
värmeförluster om vinden blockeras på rätt 
sätt. Om byggnaden inte är skyddad från 
vinden, kan vinden tränga bort värmen 
som alstras kring byggnaden.

Om större fönster placeras mot söder (för 
att få in mer värme), kan eventuellt norra 
byggnadsfasaden upplevas som en stängd 
mur. Besökare kommer via vandringsleden 
trots allt från både norr och söder. Behöver 
alla sidor av byggnaden vara välkomnande 
eller är det bara sidan med entrén och 
uteplatsen med bra mikroklimat? 

FUNKTION
Boken Hållbara hus i kall klimat (Nordwall, 
Olofsson. 2018) beskriver att byggnadernas 
funktion kan förändras över tid och det 
är svårt att se vad framtidens behov är, 
därför är en genomtänkt flexibilitet viktigt 
i hållbarhetsaspekten så byggnaden kan 
möta framtidens behov. Byggnadens 

mobilitet kan även vara en viktig del i detta 
tänk då det kan tillåta byggnaden att tjäna 
sin grundfunktion men på en annan plats 
istället. 

Vad är bäst för miljön, att byggnaden kan 
få nya funktioner men stanna på samma 
plats eller att den kan flyttas och uppfylla 
sitt grundbehov på en annan plats. Här tror 
jag att vi ska lyssna på samernas idé och 
tankesätt om att byggnader är temporära 
och det ska lämnas minimala spår på 
naturen och miljön efter byggnaden. Det 
är att föredra om byggnaden kan flyttas 
och placeras på en plats där det finns 
ett nytt behov av den. En genomtänkt 
flexibilitet är svår att skapa vid en sådan 
utsatt miljö och därmed är det viktigt 
att bygga effektivt. Byggnaden bör göra 
minimala spår som möjligt efter sig, både 
ur ett materialperspektiv men även ett 
byggnadsperspektiv.

ISOLERING
En byggnad behöver isoleras så den 
behåller värmen inomhus och inte förlorar 
energi. Det är speciellt viktigt vid en 
byggnad i ett kallt klimat, då den måste 
behålla sin värme inomhus eftersom 
sommartemperaturen i Jämtlandsfjällen är 
max 15 grader. Isolering är även viktigt i 
konstruktionen av en lågenergi-byggnad 
eftersom det inte kräver lika mycket energi 
för att behålla ett gott klimat inomhus. En 

byggnad med låg energiförbrukning är mer 
hållbar för miljön eftersom den inte kräver 
särskilt mycket energi vid uppvärmning och 
kan ta vara på den lilla värme som finns i 
omgivningen.

Den mest gynnsamma energihushållningen 
kommer ge ett lägre energikrav på 
byggnaden i längden. Fönster mot solen ger 
värme mer än vad byggnaden förlorar om 
byggnaden är värmeisolerad på ett bra sätt. 
Solpaneler kommer ge ”gratis” energi till 
byggnaden, alltså byggnaden behöver inte 
köpa energi för att värma upp byggnaden. 
Fasadens utformning kan även bidra till 
byggnadens behov, t. ex. fönsterluckor 
i fasaden kan stängas för att stänga ute 
värme eller kyla vid behov. Byggnader i 
fjällen kräver så bra värmeisolerade väggar 
som möjligt men också genomtänkta 
väggar med minimala köldprofiler. 

MATERIAL 
Naturliga material såsom trä är bra utifrån 
hållbarhetsaspekten, då materialet har 
minimala koldioxidutsläpp tillskillnad 
från stål och plast. Trä kräver inte mycket 
energi vid framställning av materialet. 
Fjällstationens byggnadsmaterial bör 
ej skada omgivningen och naturen 
runtomkring byggnaden. Ett naturligt 
material som åldras får patina av mekanisk 
nötning eller genom kemiska processer. 
En gammal stenmur kan uppfattas 

HÅLLBAR ARKITEKTUR: HUR OMGIVNINGEN 
PÅVERKAR BYGGNADEN?

som vacker, medan en bucklig plåtfasad 
bör åtgärdas. En byggnad av material 
som åldras med patina ger större frihet 
gällande underhållet (Nordwall, Olofsson. 
s. 36). Vid rätt valda material blir slitage 
ofta positivt, då det reflekterar naturen, 
miljön och dess påverkan på byggnaden. 
Träkonstruktioner ger ett bra innerklimat 
vilket är något som uppskattas i kalla klimat 
såsom Jämtlandsfjällen. Gröna tak såsom 
torv - eller sedumtak uppskattas ur ett 
hållbarhetsperspektiv, då det minskar risken 
för översvämning vid plötsliga skyfall och 
tar upp och binder föroreningar i luften.

Fältjägarens fjällstation omringas av naturlig 
grönska, då känns det rättvist att välja trä 
som fasadmaterial före t. ex. tegel. En 
träfasad speglar sig i omgivningen och 
är ett naturligt material som inte skadar 
eller påverkar naturen. Timmerhus ger 
bra egenskaper till en byggnad i fjällmiljö 
men kan vara komplicerat att frakta till 
platsen. Transporten av det långa stycken 
av timmer blir kostsam då lastbilar inte har 
möjlighet att ta sig upp till fjällstationen 
utan bilväg. Prefabricerade material kan 
vara bättre då det är lättare att anpassa till 
platsen och funktioner för byggnaden och 
transporten. Lokalproducerat material är 
lämpligast då det krävs kortare transport 
och det gynnar småföretagen i trakten kring 
Jämtlandsfjällen. Det kan även uppskattas 
att använda samma material såsom trä på 
utsidan och insidan av byggnaden då det 

beroende på hur man behandlar materialet 
kan tjäna olika funktioner och fungera 
antingen ute eller inne. 

SAMMANFATTNING
Genom att studera projekten i boken 
Hållbara hus i kallt klimat (Nordwall, 
Olofsson. 2018) har jag kommit fram 
till ett par riktlinjer jag måste följa ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Alla projekt i 
boken har ett ämne att studera utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, såsom lågenergi, 
material, återbruk, platsen, klimaten och 
funktionen. Det kräver att klimatet och 
väderpåverkan behandlas på rätt sätt genom 
byggnadens form. Byggnaden bör skapa ett 
gott mikroklimat utomhus där besökarna 
kan umgås. Platsen ska vara i lä från vinden 
och solens strålar värmer upp platsen vid 
behov. Fönster placeras mot söder så solens 
energi värmer upp insidan av byggnaden 
och välisolerade väggar håller värmen inne 
och kyla ute. 

TIDIGA SKISSER UTIFRÅN HÅLLBARHETS-STUDIEN

VINDROS SOLENS UPP - OCH NEDGÅNG.
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REFERENSPROJEKT
Under projektets gång har jag undersökt 
olika referensprojekt med varierande 
stilar och byggnadstyper för att förstå hur 
Fältjägarens Fjällstation kan utformas. 
Jag har förstås även undersökt den lokala 
turistarkitektur såsom fjällstugor och 
fjällstationer i Jämtlandsfjällen men även 
fjällhotell och fjällrestauranger. Dessa 
projekt varierar i storlek och kan både vara 
nybyggda eller äldre projekt. 

Utöver den klassiska fjällarkitekturen, 
var samisk kultur och arkitektur en viktig 
referens för att förstå fjällstationens 
omgivning. Det finns många sämre exempel 
där samisk arkitektur är uttryckt endast 
med hjälp av en symbol såsom Lavvú, 
den traditionella samiska tältkåtan. Men 
det är gjort utan att förstå varför tältkåtan 
Lavvú är utformad som den är. Den 
samiska arkitekturen handlar snarare om 
relationen mellan materialet och människan. 
Restaurang Tusen (Murman Arkitekter) 
är dock ett gott exempel enligt mig själv. 
Formen av byggnaden är den typiska 
samekåtan men av det byggnadsmaterial 
som samerna använder. Fasadmaterialet är 
inspirerat från naturen med näverklädda 
björkstammar som smälter in i naturen 
under både vintern och sommaren. I den 
samiska arkitekturen är näver och björk 
uppskattade byggnadsmaterial eftersom 
de kommer från naturen. Huvudentrén 
blickar mot söder från ett skydd av de 
näverklädda björkstammarna som snirklar 
sig runt byggnaden. Det är viktigt så inga 
kalla nordanvindar tar sig in i det varma 
inomhusklimatet i byggnaden. Det är 
samma princip som eskimåerna använde 
sig av i byggnadsformen igloo med 
ingångstunnel.

Samer upplever att deras byggnader ska 
lämna minimala avtryck i naturen och 
därför är det viktigt att bygga fjällstationen 
i naturliga material och hållbart. Jag har 
undersökt ett exempel, Sommarhuset i 
Ljunghusen (Per Friberg), som lämnar 
ytterst få avtryck på marken och naturen 
eftersom byggnaden är upphöjd på pelare. 
Byggnadens utformning lämnar plats för 
träd att växa och ger naturen frihet trots att 
byggnaden är ett enplanshus som tar upp 
mycket plats.

Ytterligare en referens jag tittade på var 
hållbar arkitektur för att visa respekt till 
Jämtlandsfjällens natur och den samiska 
kulturen. Fjällstationen befinner sig 
i en utsatt miljö på fjället med starka 
vindar, snöstormar på vintern och på 
sommarhalvåret är det blött. Det är viktigt 
att skapa en byggnad som stänger ute kylan 
när det är kallt och skapar ett gott klimat 
i närheten av byggnaden där besökare 
kan tälta. Fjällstationen kommer främst 
användas när klimatet tillåter att människor 
är ute på fjället, alltså sommarhalvåret och 
vintersäsongen är från slutet av februari 
till slutet april. Det kommer alltså inte 
användas när det är som kallast klimat. 
Restaurang Björk är en hållbar byggnad 
genom sin utformning, den traditionella 
tält-konstruktionen (A-frame) med en 
trästomme. Den typiska tältformen gör 
sig gott i olika kalla väderförhållanden 
och är en stark form som tål hård vind 
eftersom takstolarna går ner i marken. Tält-
konstruktionen (A-frame) har dock liten 
användbar golvarea och därmed blir vissa 
ytor invändigt svårarbetade om man enbart 
använder sig av tältkonstruktionen utan 
utstickande delar såsom Restaurang Björk. 
Jag har även tittat lite på svenska naturum 

eftersom de ofta har höga ambitioner 
med en hållbar arkitektur och tillverkade 
med lokala material. Ofta byggda i trä, 
ett material som är vanligt hos byggnader 
i den samiska kulturen och fjällstugor 
i Jämtlandsfjällen. Naturrum Laponia 
består av en genomsynlig träfasad med 
en träkonstruktion som kan plockas isär 
och flyttas vid behov, vilket är intressant 
eftersom det är precis som den samiska 
arkitekturen med temporära byggnader 
som bostad. Eftersom landskapet nära 
Naturrum Laponia kan vara blött i perioder, 
finns det en spång eller trall som leder 
besökaren till byggnaden. Detta är även en 
intressant konstruktionsidé, men jag anser 
att det inte finns ett behov av en spång i 
närheten av fjällstationen eftersom naturen 
är stenigare och torkar upp snabbare. 
Därför blir en spång snarare en onödig 
belastning på naturen än att vandrarna går 
på marken själva. 

På den norska fjällstugan Tungestølen står 
naturmaterialet trä i fokus, byggnaden är 
klädd i trä både invändigt och utvändigt. 
Byggnadskropparna sticker upp ur 
marken i olika nivåren för att efterlikna 
fjälltopparna i bakgrunden. I detta projekt 
är sovplatserna och matsalen uppdelade i 
olika byggnader. Sovsalen är ett gemensamt 
rum med 24 sovplatser och små privata 
zoner är skapade mellan pelarna som går 
vertikalt genom byggnaden. Jag tycker 
att detta är en intressant lösning till 
budgetrummen (flera sovplatser) eftersom 
alla får sin egna lilla sfär. Det är svårare att 
störa andra med denna typ av sovplatserna 
där alla är på samma våning till skillnad från 
de klassiska våningssängarna där den ena 
personen känner när den andra rör på sig i 
våningssängen.

Foto: Åke E:son Lindman

RESTAURANG TUSEN, MURMAN 
ARKITEKTER

Foto: Jan M LillebøFoto: Åke E:son LindmanFoto: Åke E:son Lindman Foto: Jann Lipka & Åke E:son Lindman
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För att studera husbyggande i fjällen 
ytterligare, valde jag även att undersöka 
arktiskt arkitektur och Ralph Erskines 
principer kring arktiskt klimat. Erskine var 
mycket intresserad av husbyggande i norr, 
på grund av de extrema förhållandena med 
-40 grader på vinter. Byggnaderna i arktiskt 
klimat blir först och främst ett klimatskydd. 
Solen är uppe endast korta stunder på 
vintern och midnattssolen kan skapa 
problem på sommaren. Han studerade 
eskimåernas och samernas byggande och 
intresserande sig särskilt av eskimåernas 
igloo eftersom den är mycket rymlig 

invändigt trots en så liten utvändig fasadyta. 
Igloons halv-sfäriska form lutar sig mot 
marken och drar nytta av snöns isolerande 
förmåga. Ingången är vänd bort från den 
hårda vinden från norr och skyddad genom 
en tunnel som hindrar innerluften att ta sig 
ut. Men även samernas tältkåta har samma 
fördelar som igloon med liten väggarea 
i förehållande till golvarean. dessutom 
flyttbar. Erskine uppskattade inte tanken av 
att överföra byggnadsformer från en trakt 
till en annan. De flesta som flyttar norrut 
tar med sig hemtraktens byggnadsform till 
den nya platsen i norr, trots att byggnaden 

är utformad till ett mindre strängt klimat 
i söder (Egelius, s. 68). Fältjägarens 
fjällstation har enligt mig vissa likheter med 
arktisk klimat eftersom den befinner sig 
på en mycket utsatt högfjälls platå där det 
kan blåsa mycket hårt och växla i väder och 
temperatur snabbt på vintern. Fjällstationen 
kommer vara i bruk under sommarhalvåret 
och vissa delar av vintern men stängd när 
det är som hårdast klimat. Men byggnaden 
måste fortfarande stå kvar och hålla ett gott 
klimat inomhus och kylan ute. Det skiljer 
sig från Erskines arkitektur som används 
under årets alla säsonger. 

RALPH ERSKINE & ARKTISK ARKITEKTUR
Klimatets inverkan diskuteras i Mats Egelius 
bok Ralph Erskine, arkitekt (1988) som jag 
tycker är viktigt att ta med och reflektera 
över i nästa steg som är gestaltningen av 
fjällstationen. Min sammanfattning av dessa 
principer:

ORIENTERING
Erskine menar att byggnaden ska öppna sig 
till solen och vårens blommor, men vända 
ryggen och ge skydd mot kalla vinden 
från norr. Det mest gynnsamma läget ska 
väljas snarare än att dåliga förhållanden ska 
förbättras. Det är även viktigt att ta hänsyn 
till landskapets förutsättningar men också 
stadens och servicens förutsättningar.

FORM
Erskine strävar efter att hela bebyggelsen 
ska fungera som en stor solfångare med de 
högsta byggnaderna i norr och de lägsta i 
söder. Bebyggelsen ska vara kompakt och 
fönstren små för att hålla värmen inne i 
byggnaderna. Senare forskning visar att 
fönster vända mot solen tar in mer värme än 
vad de förlorar. Erskine menar att kompakta 
byggnadskroppar är att föredra om man vill 
minska värmeförlusten, eftersom byggnader 
förlorar värme genom sin ytterarea och ju 
mindre arean är i förhållande till volymen, 
desto mindre blir värmeförlusten. Dock 
måste byggnaden absorbera så mycket 
värme av solens strålar som möjligt och 

för att göra det krävs mycket mer utrymme 
mellan byggnaderna. En lägre norrfasad är 
att föredra för att skapa mindre skuggor 
och i sin tur inte skymma solens strålar från 
bakomliggande byggnader.

STRUKTUR
Det är viktigt att inte bryta det strukturella 
höljet och därmed minska risken för 
frostattacker och undvika köldbryggor. 
Köldbryggorna uppstår i övergången mellan 
insida och utsida, till exempel när ett golv 
i ett ledande material forsätter ut för att 
bilda balkong. Balkonger vilar på fasaden 
genom att vara hängande eller fristående 
på byggnaden. De lösa elementen på 
byggnadskroppen berikar fasaden samtidigt 
som det är mer ekonomiskt än att skapa 
intressanta former.

MATERIAL
Erskine använder gärna bärande väggar 
som har en godtagbar isoleringsförmåga. 
Han försöker också utnyttja snöns 
goda isoleringsförmåga och skapar 
förutsättningar för att den ska lägga sig på 
tak och mot norrväggar. I hans projekt, 
låter han en slät vägg med få öppningar 
luta sig mot den starka nordanvinden. 
Han använder gärna värmeabsorberande 
mörka färger för att få in ännu mer värme i 
byggnaderna.

HOTELL BORGAFJÄLL
En intressant detalj utvändigt är att det 
stora taket fungerade som skidbacke på 
vintern när snön band ihop taket med 
marken (se bild 1). Hotellets sovrum är 
placerade i olika nivåer (se bild 2 och 3). 

Fotografier från boken 
Ralph Erskine, arkitekt 

(1988)

MURMAN ARKITEKTER

På en brant tomt i Bruksvallarna följer detta hus 
landskapet och husets våningsplan klättrar uppför 
tomten och tar tillvara på den milsvida utsikten. 
Byggnadskropparna riktar sig mot utsikten där även 
stora fönster är placerade. Dessa stora fönster gör att 
man som främmande ser rakt in i byggnaden trots 
att den står på tomtens högsta del. Fasaden är klädd 
i trä som åldras fint och är förankrad till de andra 
timmerstugorna i Bruksvallarna. Torvtaket smälter in 
i byggnadens omgivning och naturens skiftningar av 
gröna nyanser. 

Ski Village är ett litet område med lägenheter nära 
skidbacken i Funäsdalen och med utsikt mot fjällen 
i väster. Gestaltningen ser lite annorlunda ut här 
eftersom byggnaderna är placerade i ett samhälle där 
människor bor permanent snarare än i Ramundberget 
som är en skidanläggning. Funäsdalens by har en stor 
variation av byggnader, såsom timmerbyggnader, 
flervåningshus, tegelhus och målade trähus. I Ski 
Village är husen byggda i två våningar med stomme 
och fasad i trä men har färgglada utstickande 
fönsterpartier och utvändiga trappor i trä. Taken är 
täckta av sedum, troligtvis för dess miljöfördelar men 
samtidigt ger det en fin utsikt från utsiktsplatsen på 
Funäsdalsbergets topp.

Stugan är placerad mittemellan barnbacken och 
liftarna i skidanläggningen Ramundberget. Där stugan 
står idag låg ursprungligen den första fjällgården i 
Ramundberget. Byggnaden är anspråkslös och gömmer 
sig bakom snödrivorna som finns längs den smala 
bilvägen. Taket är klätt med torv som håller kvar 
snön på taket. Fasaden är klädd av liggande furupanel 
som är järnvitriolbehandlad. Stora oljade fönster är 
placerade mot öst för att få maximal utblick mot 
naturen. Minimal insyn från vägen eftersom huset står 
mycket exponerat mitt i backen och många besökare 
passerar huset för att komma till backen. Huvudentrén 
vänder sig mot bilvägen men är svår att se eftersom den 
befinner sig bakom en stor snödriva.

Murman Arkitekter har ritat en stugby i den stora 
skidanläggningen Ramundberget. Fasaderna är av 
järnvitriolbehandlat virke som åldras vackert. Det finns 
två hustyper i stugbyn som är noggrant placerade för 
att följa terrängens variation i höjd. Byggnadernas 
läge tar även hänsyn till björkarna, grönskan och 
fjällbäckarna. Dom två hustyperna har både olika höjd 
och bredd som skapar en naturlig variation på platsen. 
Husen är grupperade kring en gårdsplan som skapar 
en allmän yta där barn kan leka i snön. Taken som är 
täckta av torv gör att husen förändras med årstiderna. 
På vintern smälter byggnaderna in i miljön med snön 
som fastnat på taket.

FRITIDSHUS, BRUKSVALLARNA (BYGGÅR 2013)STUGA I RAMUNDBERGET (BYGGÅR 2002) FUNÄSDALEN SKI VILLAGE (BYGGÅR 2011)FJÄLLBYN (BYGGÅR 1982-1990)

Murman Arkitekter har gjort ett flertal 
projekt i närheten av fältjägarens 
fjällstuga, i Funäsdalen, Bruksvallarna 
och Ramundberget. För att förstå hur 
modern fjällarkitektur kan se ut, letade 
jag upp flera av arkitektfirmans projekt 

när jag spenderade en vecka i februari 
uppe i Funäsdalen. Projekten är i stor 
variation men alla har en stor förankring 
till fjällen, både i materialval och placering 
av byggnaden. Samtliga projekt har 
fasadmaterial i trä som åldras med patina 

och gröna tak, antingen torv - eller 
sedumtak. Byggnadernas utformning 
varierar beroende på var någonstans 
stugan befinner sig i, t. ex. stugby eller 
skidanläggning.
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ANVÄNDARNAS SYN PÅ BEKVÄMLIGHET I FJÄLLMILJÖ
En fjällstation är en blandning mellan ett 
fjällhotell, vandrarhem och pensionat. 
Till de flesta av STFs fjällstationer kan 
besökarna ta sig fram hela vägen med bil. 
Men vissa fjällstationer ligger ute på fjället, 
såsom Fältjägarens Fjällstation, och där 
måste besökarna ta sig dit med skidor eller 
till fots. Fjällstationens placering har stor 
betydelse för hur många människor som 
kommer att besöka den. Det finns inte 
lika stort behov av en stor fjällstation vid 
fältjägaren såsom vid Helagsfjället. Helags 
Fjällstation är placerad på en yta där fem 
olika vandringsleder möter varandra och 
då ökar behovet markant eftersom fler vill 
besöka stationen. Fältjägarens Fjällstation 
är belägen intill en vandringsled mellan 
Ramundberget och Helags Fjällstation 
eftersom avståndet mellan dessa platser 
är för långt för en dagstur och vandrare 
måste övernatta på vägen. Fältjägarens 
fjällstation är en plats som vandrare 
besöker för att komma vidare upp 
mot norra jämtlandsfjällen genom att 
övernatta en natt. Till skillnad från Helags 
Fjällstation som är en plats där människor 
övernattar på för att ta en topptur upp på 
Helagsfjället. Syftet med Fältjägaren är att 
den fungerar som en knutpunkt mellan 
norra Jämtlandsfjällen och Ramundberget. 

Det måste finnas en balans mellan 
bekvämligheten och behovet av en 
fjällstation. Fältjägarens Fjällstation är en 
punkt som bara en vandringsled passerar, 

vilket gör att mängden människor som 
besöker fjällstationen blir lägre än uppe vid 
Helags fjällstation. Fjällstationens placering 
i fjällen har en stor betydelse huruvida 
den är mer eller mindre bekväm, eftersom 
ingen bilväg når fram till fjällstationen. 
Därför blir det direkt svårare att skapa 
en hög standard på bekvämligheten, men 
även tillgängligheten för alla olika typer av 
vandrare. 

Med hjälp av denna analys kommer jag, 
som arkitekt, kunna ta beslut enklare i den 
kommande gestaltningsfasen. Genom att 
bestämma behovet av fjällstationen ger det 
mig ett svar på t.ex. hur stor fjällstationen 
behöver vara. En fjällstation kan skifta i 
storlek beroende på dess bekvämlighet, 
vissa fjällstationer liknar ett lyxigt fjällhotell 
och andra ett spartansk vandrarhem. 
Eftersom Fältjägarens Fjällstation ligger 
längs endast en vandringsled blir antalet 
besökare lägre än t. ex. Helags fjällstation. 
Idag är denna ofta fullbokad trots sina 
76 sovplatser. Fältjägarens fjällstuga som 
står där idag har 20 bäddar. Fältjägarens 
fjällstation behöver max 50 bäddar 
eftersom den inte har ett lika stort behov 
av sovplatser. Jag vill inte skapa för stor 
negativ påverkan på naturen, genom att 
locka dit onödigt många turister. 

Fältjägarens Fjällstation kommer innehålla 
en rad olika typer av bekvämligheter som 
bestäms av flera faktorer. Storleken på 

fjällstationen anger vilka funktioner som 
är det viktigaste, såsom att sova och äta 
mat. Mängden besökare och användare 
av byggnaden kommer även bidra till hur 
stora rum med en viss funktion behöver 
vara och hur små andra rum kan vara. 
Eftersom Fältjägarens fjällstation inte är 
tillgänglig från en bilväg blir byggnaden 
omedelbart svår att nå till. Det är i högsta 
grad besökarna som har planerat att ta 
sig från Ramundberget till norra delen av 
Jämtlandsfjällen eller tvärtom som kommer 
besöka Fältjägarens Fjällstation. 

För att bedöma vilka funktioner som var 
viktigast inom ”bekvämlighet” gjorde jag en 
enkät som jag lade upp i facebookgrupper 
som handlade om vandring och Jämtland. 
Enkäten blev ett sätt att komma närmare 
olika typer vandrare, vissa nybörjare och 
andra mer vana vandrare. Olika typer av 
människor har olika behov uppe på fjället. 

När jag tog reda på vad besökaren behöver 
i fjällstationen kan jag enkelt förstå vilka 
funktioner byggnaden måste rymma. Jag 
märkte tydligt en skillnad mellan besökare 
som har hund med sig och andra som 
inte har det. Jag hade inte hunnit tänka 
på den typen av besökare innan jag lade 
upp enkäten i facebookgrupperna. Många 
med hund påpekade att dem ofta känner 
sig utanför och inte välkomnade in i dom 
gemensamma rummen i fjällstationer. Jag 
vill förstås att alla människor ska känna sig 

välkomna i byggnadens gemensamma ytor 
men det blir en konflikt mellan människor 
med djur och allergiker. I STFs fjällstationer 
finns det generellt ytor som är enbart för 
djur, såsom speciella sovsalar, och sedan är 
de övriga ytorna förbjudna för djur med 
hänsyn till allergiker. Denna fråga och hur 
dessa två grupper kan samsas kommer jag 
undersöka mer under gestaltningsfasen.

En annan viktig punkt som enkäten visade 
mig är att fjällstationen måste även vara 
välkommande för vandrare som tältar. 
Vandrare med tält måste få äta mat i 
matsalen och köpa matsäck i en liten butik. 
Vissa som har svarat i enkät menar att ett 
dagrum med självhushållskök är också 
viktigt till grupper som tältar. Det är viktigt 
att räkna med fler människor än dem som 
övernattar i sovsalarna eftersom vandrare 
kan gå in som bara passerar för stunden. 
Matsalen och självhushållsköket bör vara 
en neutral plats för både övernattare och 
tältare.  

ENTRÉ OCH HALL
För att spara yta i sovsalarna tycker dem 
som svarade enkäten, att entrén kan 
fungera som en hall med förvaring för 
ytterkläder och kängor. Då slipper lortiga 
kängor smutsa ner övriga ytor i byggnaden, 
umgängesytor, matsal och sovsalar. 
Vandrare som ankommer till fjällstationen 
med trötta ben uppskattar en bänk att sätta 
sig på vid entrén när kängor ska av och 
på fötterna. Många personer vill gärna ha 
kontroll över sina saker, eftersom det är 
lätt att förväxla saker med andra vandrare 
om det hänger fritt (och stöldrisken). En 
viktig funktion i hallen är alltså en yta där 
vandrare antingen kan ha uppsikt över 
sina saker eller en låsbar funktion som gör 
besökaren trygg eftersom inget kommer 
försvinna. 

En reception bör placeras i entrén som 
har all information om sovplatser och ha 
tillgång till extra kartor, reservdelar, kläder 
och vandringstips. Någonstans i byggnaden 
bör en liten ”nöd” butik placeras så förbi 
passerande vandrare kan köpa matsäck och 
mellanmål eller besökarna av fjällstationen 
kan köpa frukost eller middag att laga 
själva. Enkäten visar att butiken behöver 
inte alls vara nära huvudentrén men 
jag anser att det är viktigt att butiken ät 
lättillgänglig och enkel att hitta om man 
bara går in i fjällstationen för att köpa 
mellanmål. Jag tänker att man kanske 
sparar på personal och yta genom att 

placera reception och den lilla butiken 
intill varandra, då kan man betala för 
mellanmålet i receptionens kassa.

Under vårvintern när vädret tillåter 
(kring påskledigheten) är det möjligt att 
ta turskidorna upp på fjället och besöka 
Fältjägarens Fjällstation. Då måste det 
finnas förvaring där besökarna kan ställa 
upp sina skidor och stavar i närheten av 
byggnaderna.

KÖK OCH MATSAL
80% av alla som har svarat på enkäten, 
uppskattar om det finns en lite restaurang 
där besökarn kan äta frukost och 
middag. Restaurangen får gärna erbjuda 
enklare lunch och middag. Det är inte 
alla besökare som uppskattar den nya 
”trenden” att restauranger på fjället 
erbjuder trerättersmenyer. Matsalen bör 
ha tillräckligt med sittplatser så alla som 
övernattar inomhus får plats men även 
vandrare som tältar. Utöver restaurangen 
är det mycket viktigt att ha en plats där 
människor kan laga sin egen mat om dom 
inte vill köpa en måltid från restaurangen. 
Självhushållsköket ska vara tillräckligt stort 
så besökare inklusive tältare får plats att 
laga mat. Om självhushållsköket är rymligt 
så känner sig även vandraren med en lägre 
budget välkommen till fjällstationen.

HYGIEN
Enkät visar att dem flesta önskar WC 
inomhus med rinnande vatten, eftersom 
det är mer bekvämt. Men det är inte helt 
säkert att utgå att det fungerar mitt uppe 
på fjället. Jag ställde denna fråga till Håkan 
Andreasson som är fastighetschef  på STF 
och han svarade att alla STFs fjällstationer 
har egna vattenverk och reningsverk. 
Enligt honom är det enklare att tillverka 
dricksvatten av grundvattnet på fjället än 
att hantera avloppsreningsverk som kräver 
tuffa reningskrav och prover sker ofta för 
att kontrollera om de lever upp till kraven. 
Jag antar att alla som besöker fjällstationen 
förstår att WC i samma byggnad som 
sovplatserna kan vara besvärligt och 
utedass är att föredra. Svaren visar även 
att besökare tycker att acceptabelt om 
WC är en bit bort från sovsalarna eller 
utanför byggnaden. Det är även bra om alla 
duschar är samlade på en plats i samband 
med bastun. En bastu är en viktig del i 
ankomsten till fjällstationen. Besökarna 
vill gärna att en bastu finns tillgänglig efter 
en kall dag på fjället. Ett annat redskap 
som är mycket väsentlig vid sämre väder är 
torkrummet där vandrare kan hänga upp 
sina ytterkläder, underställ och strumpor. 
Det måste även finnas tillräckligt med 
yta i torkrummet för vandrare som hyr 
tältplats. Jag förstår att det är ännu viktigare 
och tacksamt att få torka sina kläder 
för tältare som inte alltid har tillgång till 
torkmöjligheter under vandringen. 

SOVSALAR
Svaren på min enkät visar att 50% av 
vandrarna som svarade vill att en byggnad 
ska innehålla alla funktioner och behov. 
Men andra halvan av vandrarna tycker 
att sovplatser får gärna vara i en separat 
byggnaden och lägre bort från dom 
gemensamma ytorna, t. ex. restaurang, 
lobby och reception. De flesta som 
svarade på enkäten vill gärna ha sovsalar 
med färre bäddar, mellan 2-4 bäddar per 
rum. Men jag tror tyvärr inte att dom 
överväger att kostnaden då blir högre. 
Jag vill även ta hänsyn till att det finns en 
grupp människor, t. ex. ungdomar och 
studenter, som gärna hyr bäddar i sovsalar 
med fler bäddar för att hålla kostnaden 
nere. Jag tycker det är viktigt att erbjuda 
båda alternativen till människor för att låta 
fler människor upptäcka jämtlandsfjällens 
vackra natur.

OMGIVNING
Fjällstationen ska erbjuda sittplatser 
utomhus i ett gott mikroklimat, gärna 
mot solens värme och lä från de kalla 
nordanvindarna. Under sommaren kan 
besökarna sitta och vila i solen efter en 
dagsvandring. Ungefär halva mängden av 
enkät-svaren visar att vissa människor vill 
att naturen runtomkring ska vara orörd 
men andra tycker att fjällstationens område 
kan ha belysning. Om utformningen 
av fjällstation gör att olika funktioner 
delas upp i olika byggnader, tänker jag 

att belysning kan göra stor skillnad på 
området. Människor känner sig tryggare att 
gå hem till sovplatsen från restaurangen i 
huvudbyggnaden om belysning finns. Men 
utöver belysning i området, tycker jag att 
man ska lämna naturen fri runtomkring 
byggnaderna. Naturen blir mest påverkad 
där byggnaderna står. 

MITTÅKLÄPPEN, JÄMTLANDSFJÄLLEN. 
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FUNKTIONSPROGRAM
I funktionsdiagrammet har jag värderat 
vilka funktioner som krävs i fjällstationen 
samt kartlagt hur funktionerna bör hänga 
ihop med varandra. Jag har använt mig av 
bekvämlighets-analysen (sida 30) för att 
veta vad det finns för behov från vandrarna 
som faktiskt ska använda fjällstationen. 
Eftersom besökarnas budget varierar 
kommer komfort-nivån också variera. Det 
gör att olika funktioner måste uppnås i olika 
grader. Sovsalarna ska vara i olika storlekar 
och antalet bäddar bör variera i olika rum, 
för att locka dit fler typer av användare. 
Vissa vandrare vill ha en så billig sovplats 
som möjligt, när andra vill sova så bra som 
möjligt. 

Människor som är ute och vandrar vill 
antingen laga sin egen mat eller få sin 
mat lagad åt sig och det kan bero på 
vandrarens budget eller matvanor. Vissa 
vill bara njuta efter dagens vandring och 
äta den goda maten i restaurangen. Andra 
som kanske har små barn tycker det är 
mycket enklare att göra i ordning maten 
i självhushållsköket till alla medlemmar i 
familjen. För att öka känslan av gemenskap 
finns det gemensamma matplatser för både 
restaurang-besökare och självhushållskök-
användare. 

När vandrarna anländer till fjällstationen 
måste de först gå in i den befintliga 
byggnaden (tidigare fjällstugan) för att 

nå den nya receptionen som berättar var 
vandrarna ska sova någonstans. Det finns 
även en liten affär i byggnaden som säljer 
saker som kan behövas under en vistelse 
i fjällen såsom t. ex. extra fjällkartor, 
skosnören, torra strumpor och matvaror 
till mellanmål eller matsäck. I närhet till 
receptionen bör ett personalrum placeras 
där personalen kan äta sina måltider och 
övernatta under deras arbetsperiod av 
vandringssäsongen. 

Det finns även ett behov av en större yta 
att umgås och lära känna nya människor. 
En plats som många besökare passerar 
blir neutral och kravlös, och bidrar till 
oplanerade möten av olika typer av 
vandrare. Utöver den större sociala ytan, ska 
det finnas mindre ytor att stanna upp vid för 
att umgås både ute och inuti fjällstationen. 
En plats som verkligen gör att människor 
möts är bastun. Alla har något gemensamt 
där eftersom människor går dit för att 
njuta av värmen och påminnas om dagens 
vandring. Pratar dom om vilka fjällstationer 
dom har besökt tidigare? Eller om det var 
solsken eller skyfall under dagens vandring?

HUVUDENTRÉ

SOCIAL UTOMHUSMILJÖ

SOVRUM

HYGIEN

PERSONALRUM

RESTAURANG
KYL

KYLFRYS

FRYS

KÖK

KÖK

MATSAL

MATSAL

SITTPLATSERFRUKOSTBUFFÉ

TAKEOUT-SERVERING?

DISK

DISK

FÖRVARING

FÖRVARING

ARBETSYTA

FÖRBEREDELSE

SJÄLVHUSHÅLLSKÖK
WC

DUSCH

BELYSNING

SÄNGPLATS

FÖRVARING

TRANSPORTER GODSMOTTAGNING

RECEPTION

HALL

FÖRVARING AV 
SKIDOR UTOMHUS

ENTRÉ

FÖRSTA HJÄLPEN-KIT

PLATS ATT SAMLAS VID
SPONTANA 
MÖTEN

TORGET

ÄTA MÅLTIDEN LÄRA KÄNNA 
NYA VÄNNERUTSIKTEN

ANKOMSTEN

UMGÅS

SAMLINGSPLATS

SOCIALYTA

BIBLIOTEK T. EX. 
GUDIEBÖCKER BUTIK

ADMINISTRATION

STÄDSKRUBBVARUINTAG

EGEN ZON

AVSKÄRMNING

MÖJLIGHET ATT 
TORKA KLÄDER

KOMFORT VARIERAR 
BEROENDE PÅ BUDGET

BASTU

STÄDSKRUBB

BADPLATS

GODSMOTTAGNING

VARUINTAG
INFORMATION

BARNFAMILJEN
En familj med små barn njuter av 
ankomsten till Fältjägarens Fjällstation. 
Dagens tur har tagit längre tid än vad dom 
hade räknat med. Familjen bor gärna i ett 
eget rum där alla i familjen får plats. De 
väljer att laga sin egen middag som de vet 
att barnen tycker om i självhushållsköket. 
Barnen vill bada i sjön efter middagen. 
Föräldrarna uppskattar torkrummen där 
barnens kläder kan torka till morgondagens 
tur. Nu får alla vila en stund!

FAMILJEN MED TONÅRINGAR
Föräldrarna har gått på tur i fjället med 
tonåringarna sedan barnen var små. Hela 
familjen är erfarna vandrare som gillar att 
vara ute i naturen. Ungdomarna går ner 
till bastun och badar. Föräldarna tar en öl i 
matsalen under tiden. Sedan lyxar dom till 
det med middag från restaurangen. 

NYBÖRJARNA
Unga vuxna eller studenter som ger sig ut i 
fjällen för att vandra eftersom dom vill bort 
från det stressiga tempot i storstäderna. 
Dessa personer kan vara ovana vandrare 
som vill njuta av fjällmiljön och väljer därför 
att övernatta i fjällstugor eller fjällstationer. 
Deras budget gör att de gärna bor bekvämt 
men billigt i större sovsalar men vissa 
föredrar att tälta. De lagar ofta middag i 
självhushållsköket. 

DJURÄGAREN
Hundägarna vill njuta av vandringen med 
sin hund och övernattar vid Fältjägarens 
Fjällstation. Väl på plats får hundarna 
antingen sova utomhus i en koja eller nära 
husse i sovrummet. Husse köper gärna med 
sig middag och dryck till sovrummet för att 
inte vara borta från sin hund allt för länge. 

ÄVENTYRARNA
Ett par vandrare som gärna tältar i fjällen 
är vana vid att tillbringa tid utomhus i 
fjällen. De vandrar ”på riktigt” med tält 
och besöker bara fjällstationen för att köpa 
med sig mellanmål eller matsäck. Ibland kan 
de välja att slå upp sitt tält på en torr yta 
i fjällstationens område för att övernatta. 
De njuter av tillgången till dusch och bastu 
men även självhushållsköket där de kan laga 
middag för kvällen. 

DE ÄLDRE
Äldre par eller ett gäng seniorer uppskattar 
att det är så bekvämt att övernatta på 
Fältjägarens Fjällstation. Vid ankomst 
väljer de att gå ner till bastun för att vila. 
I de mindre stugorna finns bekväma 
våningssängar där de sover ostört. 
Besökarna njuter av restaurang-middagen 
och utsikten från matsalen. 

VEM BESÖKER EN FJÄLLSTATION?

BARNFAMILJEN

FAMILJEN MED 
TONÅRINGAR ÄVENTYRARNA

DJURÄGAREN

NYBÖRJARNA DE ÄLDRE
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DESIGNPRINCIPER
I det rumsliga programmet har jag 
sammanfattat de arkitektoniska och rumsliga 
kvalitéerna i olika principer som är viktiga att 
tänka på vid utformningen av Fältjägarens 
Fjällstation. Principerna är baserade utifrån 
mina egna idéer och tidigare erfarenheter 
på fjällstationer, samt de undersökningar 
som har skett under projektets gång. Jag har 
valt att dela in dessa principer under olika 
rubriker; riktning, samling, skala,  klimat och 
prägel. 

RIKTNING
Fjällstationen skapar ett riktmärke och ett 
mål som vandrarna måste nå fram till efter 
flera kilometers vandring under dagen. 
Vandrarna ser fram emot att komma fram 
till fjällstationen, äta middag, basta och få 
sova i en skön säng. 

Vandringsleden går genom fjällstationen 
och visar vägen för besökarna. Alla 
kommer förstå var övernattningen kommer 
ske och var vandringen påbörjas nästa 
dag. Det är viktigt med säkerhet uppe på 
fjället och det sker inga missförstånd om 
ena vandringsetappen går till fjällstationen 
och nästa etapp startar på samma plats 
vid fjällstationen; norr: Helags fjällstation 
& söder: Ramundberget (vandringsledens 
utgångspunkt/slutpunkt)

SAMLING
Fältjägaren är en plats där flera människor 
möts och samlas från olika vandringsleder. 
Alla människor som är ute och vandrar 
når fram till Fältjägarens fjällstation från 
olika håll. Antigen bor vandrarna i en stuga 
och gör dagsutflykter från den, eller så 
vandrar man linjärt mellan olika stugor och 
fjällstationer. 

Fjällstationen ska även vara en plats där alla 
dessa människor kan umgås och spontana 
möten kan äga rum. Den gemensamma 
matsalen gör att både vandrare som köper 
måltider i restaurangen och besökare 
som lagar sin egen mat möts i ett rum. 
Samlingsplatsen utanför receptionen 
(torget) skapar en yta där alla som besöker 
byggnaden möts naturligt. På torget längs 
byggnadsfasaderna placeras sittplatser där 
människor kan vila och njuta av solen. Där 
kommer möten ske naturligt och kravlöst. 

SKALA
Vandrarna ser fjällstationen i horisonten 
och vandringsleden leder vandraren fram 
till fjällstationen. Det ska vara en riktlinje 
för vandrarna men samtidigt inte förstöra 
fjällets form och uttryck.

Skalan kan även variera på storleken på 
rummen. Vissa vandrare sover tillsammans 
i ett rum med fyra bäddar. Andra vandrare 
har sin privata zon med en sovplats i ett 
större öppet rum. Det ska även vara en 
skillnad på olika sociala rum, där några är 
större och inbjudande och andra är mer 
privata och intima ytor att umgås på. 

KLIMAT
De flesta väljer att vandra under 
sommarmånaderna för att 
vandringsunderlaget är någorlunda snöfritt 
och torr. Under sommaren är temperaturen 
i snitt bara 15 grader, vilket gör att solens 
värme betyder mycket för besökarna. Men 
vid sämre väder ska fjällstationen upplevas 
som en en varm och trygg plats att nå fram 
till efter en blöt vandring med regn och 
kalla vindar. Det ska finnas torkskåp där 
vandraren kan hänga av sig sina blöta och 
kalla kläder.

Efter en vandring oavsett väder är det 
förstås tacksamt att ta sig in i den varma 
fjällstation, men när vädret tillåter ska det 
finnas en möjlighet att besökaren kan vara 
utomhus och njuta av fjällmiljön. Det måste 
därför finnas sociala ytor utomhus som 
har ett gott mikroklimat där vandraren kan 
njuta av solens strålar och samtidigt vara 
skyddad från den kalla vinden från norr. 

För att skapa dessa varma och sociala ytor 
måste det finnas sittplatser som är riktade 
mot söder och solens strålar men också ha 
ett ryggstöd som skydd mot norr. Bänkarna 
bör vara av ett material t. ex. trä som håller 
sig varmt även när temperaturen sänks.

PRÄGEL
Fjällstationen ska präglas av naturen och 
kulturen som den befinner sig i. Byggnaden 
ska ta hänsyn till samernas kultur och deras 
sätt att bygga på genom formgivningen. 
Samerna tycker att det är viktigt att 
respektera miljön som vi lever i och arbeta 
med naturliga material såsom trä, näver 
och torv. Därför är det extra viktigt att 
byggnaden har ett ekologiskt och hållbart 
tänkande, både vid konstruktionen och när 
byggnaden ska användas i framtiden. 

I samiskt byggnadskultur ska både 
byggnaden och vi som använder byggnaden 
vara en del av naturen och respektera 
miljön vi lever i. Vi ska inte heller påverka 
miljön runtomkring oss alltför mycket 
negativt. Detta kan ske genom att använda 
smarta och miljövänliga lösningar för att 
utforma bygganden. 

MODELLSKISSER

SAMLING PÅ TORGET 
VID BYGGNADERNA.

TORGET MED BEFINTLIGT STUGA TILL HÖGER. VY FRÅN BASTU OCH BADPLATS.VY LÄNGS VANDRINGSLEDEN FRÅN 
RAMUNDBERGET (VY MOT NORDÖST).

SKAPA EN PLATS NÄRA BEFINTLIGA STUGAN SOM RESTEN AV BEBYGGELSEN RELATERAR TILL 
OCH VANDRINGSLEDEN FORTSÄTTER GENOM TORGET.
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SKISSPROCESS

SKYDD FRÅN VÄDER OCH VIND 
SKAPAS AV BYGGNADSFORMEN 
MOT NORDVÄST. 

VANDRINGSLEDEN GÅR 
GENOM “TORGET” AV 
FJÄLLSTATIONEN.

TORGET SOM ÄR EN PLATS DÄR 
ALLA BESÖKARE MÖTS. 

SITTPLATSER LÄNGS VÄGGEN 
SOM SKYDDAR MOT DEN 
KYLIGA VINDEN. BESÖKARE 
KAN NJUTA AV UTSIKTEN.

MATSAL MED 
SJÄLVHUSHÅLLSKÖK 
OCH RESTAURANG I 
SAMMA BYGGNAD. 

MATSALEN ÄR EN 
NEAUTRAL PLATS FÖR 
ALLA OAVSETT BUDGET. 

TORGETS MÖJLIGHETER

FASADMATERIAL 
= TRÄ.BEFINTLIG 

BYGGNAD.YTOR ATT VARA 
MELLAN UTE OCH 
INNE

MELLANRUMEN 
= SOCIAL YTOR.

STORA SOVSALEN DÄR ALLA SOVER 
TILLSAMMANS I SAMMA RUM. VARJE PERSON 
FÅR SIN PRIVATA SFÄR GENOM PELARNA 
SOM STÅR MELLAN SÄNGPLATSERNA.

ARBETAT I FYSISKA MODELLER, SEKTIONER 
OCH DIGITALA 3D-MODELLER FÖR ATT 
KOMMA FRAM TILL DEN OPTIMALA 
TAKLUTNING PÅ SOVSALS-BYGGNADEN. 

BASTU NÄRA SJÖN.

EGET FÖNSTER 
OCH LÄSLAMPA

BALANSEN MELLAN 
KOMFORT/BEKVÄMLIGHET 
OCH BEHOVET?
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VOLYMSKISS

RECEPTION

HELAGS 
FJÄLLSTATION

SÖDER: BASTU &
BADPLATS

PERSONALRUM

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

MATSAL

RESTAURANGKÖK

SJÄLVHUSHÅLLSKÖK

SOVRUM

TOALETT & 
DUSCH

SOVSAL

RAMUND-
BERGET

1. MATSAL, RESTAURANG-
KÖK & SJÄVHUSHÅLLSKÖK
2. PERSONALRUM,
RECEPTION & BUTIK
3.  SOVSAL
4. SOVRUM
5. TOALETT & DUSCH
6. BASTU
7. BADPLATS
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1. MATSAL
2. RESTAURANGKÖK
3. SJÄLVHUSHÅLLSKÖK
4. FÖRRÅD
5. PERSONALRUM
6. BUTIK
7. RECEPTION
8. HALL
9. SOVSAL 
10. SOVRUM 
11. TOALETT
12. DUSCH

DELSITUATIONSPLAN SKALA 1:250
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10. 
8. 

10. 

10. 

8. 

10. 

10. 

11.

11.
12.12.

8. 
10. 

10. 

IDAG 1 ÅR FRAMÅT
50 ÅR FRAMÅT
ALTERNATIV 3 ?20 ÅR FRAMÅT

ALTERNATIV 1
Fjällstationen kan byggas i olika 
faser. Första fasen är de allra 
viktigaste behoven, såsom kök, 
matsal, reception, butik och 
hygien. För att vandrare ska kunna 
övernatta byggs även stora sovsalen 
med 18 bäddar. 

Nästa fas är att färdigställa resten 
av sovplatserna, 4 stugor med 8 
bäddar. Nu finns det 50 sovplatser 
på området. 

Dom nya stugorna kan placeras 
på olika sätt för att skapa olika 
rumsligheter (alternativ 1 & 2).

Om behovet ändras i framtiden 
kan fler byggnader tillkomma. 
Sovplatserna kan öka obegränsat, 
men det är ytan i matsalen och 
särskilt storleken på köket som 
sätter ett stopp över hur många som 
kan utnyttja fjällstationen 
samtidigt. 

Längre fram i tiden kan behovet 
ändras ytterligare. Det kanske inte 
längre finns ett behov av stugor just 
på den här platsen? Då kan stugorna 
förflyttas till en annan plats, där det 
finns ett behov.

20 ÅR FRAMÅT
ALTERNATIV 2

FLEXIBILITET I FRAMTIDEN
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FASADRITNING MOT NORR 
SKALA 1:200

ENTRÉER UNDER 
TAK 

NEDERBÖRD
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MM

RECEPTION    9.6 KVM
BUTIK    14.85 KVM
PERSONALRUM  31,2 KVM
SJÄLVHUSHÅLLSKÖK  16.1 KVM
RESTAURANGKÖK  24.3 KVM
FÖRRÅD & VARUINTAG  44.3 KVM
GEMENSAM MATSAL  60.5 KVM 
SOCIALYTOR UTE & INNE 15.8 KVM
SOVSAL (18 BÄDDAR)  68.9 KVM
SOVRUM (32 BÄDDAR) 106.5 KVM
HALL & TORKSKÅP  43.95 KVM
WC     12.5 KVM
DUSCH    4.45 KVM
BASTU     16.1 KVM

SKALA FRÅN PRIVAT 
TILL OFFENTLIGT

SKYDDADE SITTPLATSER OCH 
ENTRÉER UNDER TAK.

SOVRUM

PERSONALYTOR

GEMENSAMMA RUM

SIKTLINJER FRÅN 
VARJE BYGGNAD

EN SITTPLATS MOT 
UTSIKTEN

SOLENS UPP & NEDGÅNG I 
OLIKA ÅRSTIDER. 

SOLPANELER PÅ 
TAKET MOT SOLEN. 

LUTNING PÅ TAKET: 
GÄRNA MELLAN 15-
60 GRADER.

VINDROS SKYDDADE 
PLATSER
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FASADRITNING MOT ÖST
SKALA 1:200

PROGRAM PRIVAT - OFFENTLIGT
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BEFINTLIGA FJÄLLSTUGAN. FJÄLLSTATIONENS PERSONALRUM 
& RECEPTION. 

PERSONALRUMHYTT 2

HYTT 1
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SEKTION A-A 
SKALA 1:100

Sektionen (A-A) visar relationen 
mellan sovsals-byggnaden (till vänster), 
receptionsbyggnaden (i mitten) 
samt matsalsbyggnaden (tillhöger). 
Vandringsleden från norr passerar mellan 
de två första byggnaderna för att nå fram 
till torget där besökarna enkelt kan ta sig 
in i till receptionen. Entrén i byggnaden är 
direkt ansluten till butiken och reception. 
Andra delen av byggnaden är bevarad i 
samma utformning som när den agerade 
fjällstuga (men vid behov är ytskikten 
renoverade), med allrum och kök samt 
två små sovrum med fyra bäddar totalt till 
personalen på fjällstationen.

Restaurangköket i matsalsbyggnaden 
behöver ordentligt med förvaring eftersom 
det är osäkert hur ofta köket får leveranser 
över fjället. Det är mer miljövänligt om det 
går så få transporter som möjligt med t.ex. 
mat, gasol och ved. Det är även viktigt att 
hantera återvinnings-avfall och bevara detta 
i ett förråd vid fjällstationen för att sedan 
transportera soporna ner till en sopbil. 
Förråd och godmottagningen är placerade 
för att störa gästerna så lite som möjligt. 
Norra delen av byggnaden (i närheten av 
godmottagningen) finns ett vedförråd och 
ett förråd till avfall. Personalentrén (synlig 
lägst till höger i sektion A-A) som är en del 

av godmottagningen. 

Självhushållsköket ger gästerna en möjlighet 
att laga sin egna måltid. Studenter och 
ungdomar kan laga en billig middag och 
spara pengar. Barnfamiljer och besökare 
med speciella preferenser kan laga sin egna 
mat smidigt utan problem. Alla besökare 
får sitta i matsalen för att njuta av sin 
måltid, även de som lagar sin egna mat. 
När alla besökare får sitta i samma matsal 
ökar gemenskapen och alla känner sig lika 
välkomna till fjällstationen. 
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BB
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SEKTION B-B 
SKALA 1:100

Sektionen (B-B) skär genom matsals-
byggnaden, fjällstationens torg och 
sovsals-byggnaden. Torget är det första 
besökarna möter eftersom vandringsleden 
slutar där. Alla vandrare som övernattar 
vid fjällstationen måste passera torget för 
att ta sig från sin sovplats till matsalen för 
att äta mat. I matsalen följer matborden 
ytterväggarna med fönster vid varje bord. 
Sittbänkarna möter väggarna som ryggstöd. 
Det finns ett bredare utrymme i mitten 
av matsalen för att skapa ett smidigt flöde 
till och från matplatserna. Där kan även 
madrasser placeras om antalet bäddar 
inte räcker till antalet vandrare som vill 
övernatta. Längs matsals-byggnaden finns 
sittbänkar som är inskjutna i fasaden för att 

ge en möjlighet att sitta utomhus utan den 
kalla och råa vinden från norr. Sittplatserna 
blickar ut mot det gemensamma torget där 
man kan grilla korv vid en öppen eld.

Sovsals-byggnaden är uppdelad i olika 
zoner. Sovdelen är uppdelade i olika 
personliga utrymmen genom ett våningsplan 
och pelare som delar upp och skapar en 
egen atmosfär vid varje sovplats. Varje säng 
har ett eget lite fönster för att varje person 
ska få ett eget möte med naturen utanför. 
Det finns även en öppen yta med sittplatser 
där besökare kan blicka ut mot fjällsjön och 
bergtopparna. Där kan vandrarna sitta ner 
och packa ryggsäcken till dagens vandring 
eller bara sitta en stund för att vila.
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BASTU SOVRUM
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Bastu ligger intill fjällsjön och en bit bort 
från fjällstationens torg. Den är fortfarande 
synlig från huvuddelen av fjällstationen 
och en stig leder besökaren ner till bastun. 
Byggnadskroppen döljer användarna av 
bastun från övriga besökare av fjällstationen. 
Byggnaden är uppdelad i två mindre 
basturum för olika syften, dels för att (vid 
behov) delas upp i rum för dam och herr. 
Men även att vid lågsäsong kunna använda 
endast ett basturum om det inte behövs 
mer plats. En mindre bastu kräver mindre 
bränsle, än ett stort rum som inte fylls 

upp. Det sparar både på energi från ved, 
vedförrådet och transporten av ved upp 
till fjällstationen. En mindre bastu bidrar 
till en mer intim atmosfär i basturummet 
men även en lägre ljudnivå (viktigt). Tack 
vare vinkeln på bastubyggnaden som är ett 
återkommande språk i den nya bebyggelsen, 
så ger det användarna en variation i utsikt. 
Det ena rummet blickar ut över sjön mot 
fjälltopparna som finns längre bort och 
andra rummet riktar sig mot fjälltopparna 
på närmare avstånd. 

Varje byggnad (4 styck totalt) är uppdelad i 
två sovrum med fyra bäddar i varje rum. 
Det finns en gemensam hall med 
torkmöjligheter och förvaring samt en 
kamin eller ett element som värmer upp 
båda sovrummen. Hundägaren tillsammans 
med sin hund kan bo i en av dess byggnader 
för att bo ostört och utan att allergiker 
påverkas av djuret. Vissa byggnader är 
enbart till allergiker och andra byggnader är 
djur tillåtna.

Det finns inget behov att dessa byggnader 
skapar rum utomhus genom byggnadens 
form. Formen av byggnaden ramar in torget 
men även stigen ner till bastun. Jag vill att 
besökarna lockas till torget och ytorna som 
jag skapar längs fasaderna, då kan spontana 
möten ske naturligt. Byggnaden är vinklad 
bort från byggnadens entré för att skapa 
plats för dörröppningen samt en sittbänk 
och förvaring/torkskåp men samtidigt 
minska längden på fasaden. 
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TOALETT & AVLOPP
Genom mailkontakt med STF fastighetschef  
Håkan Andersson, berättar han att 
avloppsreningsverk alltid byggs i anslutning 
till fjällstationens toaletter.

ELEKTRICITET
Solpaneler är placerade på taken som 
producerar el som lagras. Den här typen av 
byggnad kräver inte mycket el, utan mest till 
det nödvändigaste - radio, lampor, eventuellt 
ladda telefoner, betalsystem.

VÄRME
Ved transporteras ut på vintern med 
snöskoter och förvaras i ett vedförråd. 
Uppvärmningen sker med en vedkamin och 
stugorna har en egen kamin.  

TRANSPORT
Majoriteten av transporter är planerade och 
sker på vintern med snöskoter. Fjällstationen 
befinner sig i en känslig miljö och därför 
är transporter på snö att föredra. Om 
transporter måste ske på sommaren används 
helikopter. 

DRICKSVATTEN
Fjällstationens dricksvattnet tillverkas från 
grundvatten. Vattnet pumpas upp till en 
vattentank. Håkan Andersson, fastighetschef  
på STF, menar att det är enklare att hantera 
grundvatten än ytvatten (vatten taget från 
sjö eller jokk) som påverkas av människor 
och djur, vilket kräver en mer omfattande 
reningsprocess med kemikalier. 

MATLAGNING
Både restaurangköket och självhushållsköket 
är utrustade med gasolkök. Tuberna som 
innehåller gasol transporteras upp på fjället 
under vintertid och förvaras i förråd. 

GRÅVATTEN
Under sommaren transportas t. ex. diskvatten 
till infiltrationsbädden genom nedsänkta 
slangar i marken. Under vårvintern går 
vattnet till hinkar i vasken och sedan tar 
man hinken till trallarna som placeras över 
infiltrationsbädden. 

ÅTERVINNING
Återvinningsbart avfall sorteras, pressas ihop 
och förvaras i ett förråd tills transporter kan 
ske på vintertid. Avfallet transporteras till 
närmaste väg där en sopbil hämtar avfallet. 

BRÄNNFART AVFALL
Lösningen som finns idag är en brännugn där 
man eldar brännbart avfall varje vecka. Allt 
fler besökare gör att mängden avfall blir allt 
större. STF tar hand om sopor som kommer 
till fjällstationerna, men tycker att vandrarna 
borde ta mer ansvar. Vandrarna bör ta hand 
om skräpet som tas upp på fjället genom bära 
med sig det tillbaka. 
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MATERIALVAL

KONSTRUKTION (1:20) TAK OCH VÄGG

YTTERVÄGG:
LIGGNADE FURUPANEL, 
OBEHANDLAD

GOLV (HALL, HYGIEN 
OCH KÖK): 
JÄMTLANDSK KALKSTEN

YTTERTAK: 
PANNPLÅT, MÖRKGRÅ 

GOLVBELÄGGNING 
UTOMHUS:
FURU, OBEHANDLAD

GRUNDLÄGGNING
Eftersom fjällstationen står uppe på 
fjället, tycker jag som arkitekt att det 
är viktigt att inte påverka miljön och 
naturen allt för mycket runt byggnaderna. 
Byggnaderna bör vara förankrande ner i 
marken så byggnaderna kan stå kvar vid 
eventuella stormar och oväder på fjället. 
En plintgrund gör inte lika många ingrepp 
i marken som t. ex. en gjuten platta i 
marken. Om byggnaderna skulle tas bort 
från platsen i framtiden kommer naturen 
enklare läka de sår som byggnaderna har 
skapat. 

BJÄLKLAG
Golvbjälkar av limträ vilar på bärlinor och 
isolering placeras mellan golvbjälkarna. 
Massivt furuträgolv möter foten i ”torra” 
rum såsom sovrum och matsalen. I kök, 
hall och våtrum placeras grått jämtländskt 
kalksten. 

VÄGGAR
Liggande panel av kärnfuru möter naturen 
på utsidan av byggnaden. Stommen består 
av bärande och isolerande ytterväggar från 
svenska företaget IsoTimber (produceras 
lokalt i Östersund). Stommen från 
IsoTimber består endast av trä och luft, 
alltså inga onödiga onaturliga väggmaterial 
fraktas upp på fjället. Byggnader med 
stomme av IsoTimber kan kallställas 
under vintertid när fjällstationen inte är i 
bruk eftersom väggen är diffusionsöppen.  
Invändigt monteras stående spontad 
obehandlad furupanel.

TAK
Innertaket består av stående spontad 
furupanel (samma som väggar). 
Beroende på vilket väderstreck taket möter, 
består yttertaket antigen av solpaneler eller 
pannplåt. Under skissfasen var tanken 
att alla nya byggnader skulle ha torvtak/
sedumtak för att smälta in i omgivningen 
(både arkitekturen och naturen). Men i 
slutändan värdesätter jag ett underhållsfritt 
tak av pannplåt samt solpaneler för att få 
miljövänlig energi till fjällstationen.  

TRANSPORT AV MATERIAL
Byggnadsmaterialet packas i stora 
containrar för att transporteras över 
fjället. Transporterna sker under vintertid 
då naturen inte tar lika stor skada av 
pistmaskinen och fjällstationen är stängd 
för besökare. Materialet förvaras fram 
tills klimatet är tillräckligt varmt och 
torrt att börja bygga. Om det finns något 
byggnadsmaterial som inte kan förvaras i 
containrar pga. fukt kan transporter med 
helikopter ske. 

PANNPLÅT

BÄRLÄKT

STRÖLÄKT

SPIKLÄKT

PANEL FURU

SPIKLÄKT

PAPP

UNDERLAGSTAK

VÄRMEISOLERING 
(LÖSULL AV TERMOTRÄ)

HÄNGRÄNNA

FÖNSTERFODER

FOGMASSA

LIGGNADE PANEL FURU

SPIKLÄKT MED FASADLUFTNING

STOMME ISOTIMBER

LIGGANDE REGEL
PANEL FURU

INNERTAK OCH VÄGG:
STÅENDE FURUPANEL, 
BEHANDLAD

GOLV (SOVRUM):
FURUGOLV, BEHANDLAD
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De flesta människor som väljer att vandra 
i fjällen vill komma nära naturen och bort 
från vardagen. Min tidigare upplevelse av att 
vandra längs fjällstationer är att man njuter 
av naturen längs vandringsleden och äter 
sin matsäck i lä mot en fin utsikt och solens 
strålar som värmer kroppen. Men när jag som 
vandrare når fram till fjällstationen kommer 
jag bara in i ännu en byggnad. Det finns inget 
mellanrum vid fjällstationer där man kan sitta 
utomhus för att njuta av naturen och utsikten 
mot fjälltopparna som egentligen gjorde att 
man valde att ta sig ut för att vandra i fjällen. 

Jag vill skapa utrymmen där besökaren 
kan välja om den vill sitta utomhus för att 
umgås och njuta av naturen utomhus i lä 
från nordanvinden eller sitta inomhus om 
vandraren hellre vill göra det. Genom att 
erbjuda sittplatser som varierar i både storlek 
och klimat, gör det att vandrarna känner en 
närhet till naturen både ute och inne. 

Det finns även mer inbjudande sittplatser för 
många personer eller mer intima sittplatser 
för färre personer. Det gör att olika sittplatser 
bjuder in till olika sorters samtal och 
umgänge. I de lite mer intima sociala ytorna 
är det kanske bara samtal mellan besökare 
som redan känner varandra och vid de 
större sittytorna finns en möjlighet för nya 
bekantskaper. 

PICKNICK-BORDEN
Sittplatserna är skyddade under taket med 
anslutning till matsalen för att låta besökarna 
njuta av en måltid i den friska fjälluften. Här 
kan också vandrare med medhavd matsäck 
äta middag efter den långa vandringen under 
dagen. 

SITTPLATSERNA I MATSALEN
I södra delen av byggnaden finns de 
klassiska matsals-sittplatser för både de som 
beställer en enkel måltid från restaurangen 
eller vandrarna som väljer att laga egen 
mat i självhushållsköket. Dessa sittplatser 
är placerade längs ytterväggen för att ge 
ljusinsläpp vid varje bord. Sittbänken möter 
väggen som rygg. 

BARBORDS-STOLARNA
Under tiden på dygnet när restaurangen inte 
erbjuder måltid i form av en buffé (t. ex. 
frukostbuffé) kan barbordet användas som 
enklare sittplatser. Den perfekta sittplatsen 
för besökaren som vill ha en sittplats 
inomhus men inte ta upp ett bord för åtta 
personer. Barbords-sittplatserna passar 
främst ett mindre vandringssällskap eller den 
som vandrar själv. 

SOCIALA YTOR - DÄR MÖTEN KAN UPPSTÅ

SPANA PÅ TORGET - SITTPLATSER
Dessa sittplatser är inbyggda i fasaden 
som skydd mot vinden från norr och 
sittplatsen möter solens strålar. Sittplatserna 
i nischerna liknar de klassiska torgbänkarna 
där människor kan vila och spana på folk. 
Torget vid Fältjägarens Fjällstation är det 
första vandraren möter för att sedan gå in i 
receptionen. Här kan vandrare vila och kika 
på vem som går förbi på torget.

NJUTA AV UTSIKTEN - SITTPLATSER
Sittbänkar är inbygga i fasadgaveln för att 
låta besökaren andas ut och njuta av utsikten 
mot sjön och fjälltopparna. Bänken under tak 
rymmer ca 9-12 personer, men det finns även 
möjlighet att sitta på ett trappsteg.

SITTBÄNKAR I SOVRUMMEN
I byggnaderna där vandrarna sover finns 
sittbänkar där vandrarna kan vila om de inte 
vill ligga i sängen. Här kan man även sitta 
och packa sin ryggsäck med torra kläder och 
mellanmålen för dagens vandring. I ryggen 
av bänken finns fönster som ger ett gott 
ljusinsläpp till rummet.

BASTU
En vedeldad bastu som är belägen nere 
vid lilla sjön. Här kan besökarna sitta på 
bänkarna i bastu för att både umgås med 
varandra samt njuta av den  milsvida utsikten. 
Efter en milslång vandring under dagen kan 
vandrarna njuta av kombinationen av  het 
värme från bastun och det kalla vattnet från 
fjällsjön.
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Genom hela examensarbetet har jag 
arbetat i analys, koncept och gestaltning 
för att nå fram till mitt slutgiltiga förslag 
som jag presenterar i rapporten. Under 
arbetets gång har jag studerat ett ämne 
för att sedan gå vidare till nästa ämne. Till 
en början trodde jag att det skulle vara 
separata analyser som skulle agera olika 
stöttepelare för resten av examensarbetet 
men efter varje analys blev jag förvånad av 
hur mycket de påverkade varandra. Ämnen 
som återkom genom alla analyser var t.ex. 
tankesättet kring hållbarhet, kringliggande 
miljön och naturliga material, och varje 
analys blev istället olika perspektiv på 
samma aspekter som återkom.

Analysen av samisk kultur och arkitektur 
visade sig vara en stor och viktig del 
i projektet. Jag brottades med tanken 
av ”samiska” projekt som jag har sett 
tidigare som bara visar ”arkitekturstilen” 
genom formen t. ex. traditionella Lavvún 
(flyttbar tältkåta) eller mönstret/färgen 
kombinationen på fasaden utan att veta vad 
det innebär. Det är en fin balans mellan 
vad som blir genuint och vad som blir en 
pastisch tillslut.  

Efter studerande av samiskt kultur förstod 
jag att jag vill snarare visa hänsyn till 
Nordens (och Sveriges) urfolk, samer, samt 
upplysa om deras kultur eftersom den 
hör hemma i området kring fjällstationen. 
Genom tiderna har samer ofta glömts 

bort i samtal om de områden de verkar 
i. Om jag hade möjlighet i mitt projekt, i 
mån av tid, hade jag gärna velat ta hjälp av 
olika samer för att förstå deras synpunkt 
kring samisk arkitektur och fjällstationens 
omgivning.

Jag drog en slutsats att förhålla mig till 
samiskt kultur genom att vara respektfull 
till naturen och landskapet runtomkring så 
gott det går. Att bygga fjällstationen med 
huvudsakligen naturliga material bidrar till 
mindre utsläpp vid tillverkning och mindre 
nedskräpning på fjället. Fjällstationens 
byggnader är klädda av furupanel som 
åldras med patina, då upplevs det som ett 
material som håller länge utan att behöva 
renoveras. Att bygga med naturmaterial 
är inte enbart samerna som gör, det är så 
alla har byggt i flera århundraden innan 
andra byggnadsmaterial kom till. Samiska 
byggnadstraditioner handlar om förmågan 
att anpassa sig till landskapet genom att 
studera platsen och miljön. Visa hänsyn 
till naturen, klimatet och historien. Samer 
har alltid använt byggnadsmaterial som 
är tillgängliga i närheten och formen av 
byggnaden påverkas av vad de når till.

I samernas temporära bostäder har alla 
människor och ting har sin givna plats och 
inget är lämnat åt slumpen. Jag har gestaltat 
en fjällstation på ett plats-effektivt sätt. Det 
finns inga onödiga ytor och alla funktioner 
eller behov har en plats, t. ex. att sova, 

knyta på sig kängorna eller äta mat. Jag 
skapade dessa funktionella rum för att inte 
påverka naturen runtomkring alltför mycket 
negativt. Det gör att de gestaltade ytorna 
utomhus är viktiga, där kan besökarna fika 
med sitt kaffe från sin termos eller ta med 
sig en öl från matsalen för att njuta av den 
milsvida utsikten mot fjälltopparna. 

Om behovet av en fjällstation vid 
fältjägaren ändras i framtiden, att den 
inte behövs, kan byggnaderna flyttas 
till en annan plats med liknade behov. 
Byggnaderna är utformade utifrån 
behovet av funktioner som krävs vid en 
fjällstation och den befintliga stugan som 
finns där idag. Det är förhållandet och 
mellanrummet mellan byggnaderna som 
är specifika för just den här platsen vid 
fältjägaren. Om en flytt sker i framtiden 
eller gestaltning av en ny fjällstation kan 
man utgå från mina designprinciper: 
riktning, samling, skala, klimat och prägel. 

En viktig del i projektet är att låta 
besökarna komma närmare naturen och 
miljön runt fjällstationen. Många andra 
fjällstationer och fjällstugor har endast 
möjlighet att stanna upp, vila och andas ut 
när man väl är inne i byggnaden.  Det finns 
inget mellanting mellan att vandra utomhus 
till att komma in och vila. På Fältjägarens 
Fjällstation finns det platser utomhus för 
att njuta av utsikten eller fika vid bord 
under tak. Alla sociala umgängen förflyttas 

ut när temperaturen tillåter och besökarna 
kan känna naturen. Det finns en annan 
typ av närhet till naturen inomhus genom 
att känna på bastanta materialen, massiva 
träpelare, furugolvet mot fötterna och 
träpanelen på väggarna. Byggnaderna har 
fönster som vätter ut mot fjälltopparna för 
att skapa en närhet till omgivningen genom 
synen även om besökaren står inomhus. 

Till en början i projektet hade jag större 
fokus på tältarna då jag ville skapa ett 
område specifikt för tältarna, dels för 
att underlätta deras tältupplevelse men 
även för att få dem att känna sig lika 
välkomnade som resten av vandrarna. 
Flera olika koncept på hur detta skulle gå 
till togs fram, allt från: olika zoner i olika 
väderlägen, uppfällbara vindskydd, trallytor 
där tältet kan stå för att slippa möta den 
våta marken och många andra idéer. Men 
i slutändan kunde jag inte rättfärdiga den 
stora påverkan dessa lösningar hade haft 
på naturen, speciellt med tanke på att tältet 
i sig är en temporär ”byggnad” som inte 
påverkar naturen särskilt mycket. 

Jag bestämde till slut att det var bättre 
för både naturen och besökarna om 
vandrarna fick montera tältet söder om 
vandringsleden (mot sjön), då byggnaderna 
skyddar dem från den värsta vinden 
från norr och samtidigt får solens värme 
mot tältduken. Besökarna som tältar får 
behålla sin frihet men även ta del av alla 

bekvämligheter såsom torkskåp, bastu, 
dusch och självhushållskök. Om oväder 
uppstår finns det alltid en möjlighet att låta 
vandrare och tältare sova på madrasser i 
matsalen.

Ett annat område i rapporten jag 
gärna hade velat fokusera mer på är 
konstruktionsdelen i projektet. Det 
hade varit intressant att gå ner på 
djupet ännu mer i själva innehållet av 
bygganden. Genom att göra smarta val 
där kan man bidra till att byggnaden blir 
mer miljönvänlig. Mina material - och 
konstruktionsval är ett antagande som jag 
baserade på den kunskapen jag har, jag 
hade gärna utökat denna kunskapen så att 
jag i framtiden kan göra dessa val baserade 
på mer fakta.

Från presentationen av mitt examensarbete 
vid arkitektskolan 9 juni 2021, med 
gästkritikerna Ann Eklund och Mattias 
Andreasson från institutionen för arkitektur 
och byggd miljö på LTH, tog jag med mig 
många fina ord men också flera funderingar. 
Under diskussionen vid presentationen, 
väcktes nya tankar och intressanta idéer om 
hur fjällstationen kan användas och vilka 
som är de potentiella användarna utöver 
fjällturisterna. Om det fanns mer tid i detta 
projekt, hade ett givande nästa steg varit 
att undersöka vilka andra användargrupper 
som potentiellt hade kunnat använda 
fjällstationen. Men även att undersöka 
hur fjällstationen hade kunnat anpassas 
efter dessa grupper antingen temporärt 
eller under längre tid. Samer kan använda 
fjällstationen vid renmärkning eftersom 
fjällstationen är endast fåtal kilometer från 
renskötselområdet. En analys för att förstå 
hur fjällstationen kan anpassas, kan ske 
genom ett samtal med personerna som är 
ansvariga för renskötselområdet i närheten. 

En ytterligare grupp som kan använda sig 
av fjällstationen för att underlätta sitt arbete 
är olika typer av forskare. Deras utrustning 
kanske kan förvaras i ett förråd på 
fjällstationen, för att slippa vandra med tung 
packning under forskningssäsongen? Ibland 
kanske de vill övernatta vid sämre väder 
eller för att samla energi? En undersökning 
måste ske även här för att förstå vad denna 
grupp av människor kräver av en fjällstation. 

Mitt examensarbete har varit roligt och 
utmanande på många sätt. Det har varit 
lärorikt att studera alla olika nivåer av 
en fjällstation - behoven, omgivingen, 
vandrarna och kulturen runtomkring. 
Särskilt när fjällstation har en annorlunda 
kontext än tidigare projekt som jag har 
arbetat med, dessa har alltid haft en 
koppling till stadsrummet eller vägar och 
byggnader att förhålla sig till. 

Arbetsprocessen har varit mycket givande 
och jag har fått mycket bra hjälp av både 
handledare och examinator för att skapa 
gestaltningsförslaget av Fältjägarens 
Fjällstation som jag står med idag. Stort tack 
till Erik och Lars-Henrik för alla trevliga 
samtal med intressanta diskussioner. Jag 
skulle även vilja tacka STFs fastighetschef  
Håkan Andersson för ritningsunderlag och 
sina svar om STFs fjällstationer.

Jag kommer ha svårt att släppa arbetet om 
Fältjägarens Fjällstation, då jag har arbetat 
med den i ett halvår! Jag hoppas att jag 
får möjlighet att gå på en vandring dit i 
sommar för att hälsa på min arbetskamrat - 
Fältjägarens Fjällstuga.
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