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Städer och samhällen har under det senaste seklet
utvecklats och exploaterats längre norrut men med
en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk
anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa
klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre
lämpade i tempererade klimat. Syftet med detta arbete är att undersöka, identifiera, sammanställa och
visualisera relevant forskning, kunskap och praktisk
kännedom gällande arkitektonisk gestaltning i ett arktiskt och subarktiskt klimat. Att identifiera bidragande
faktorer till komfortabla och attraktiva bostäder och
stadsrum med kvalitéer som reducerar uppkomsten
av väderrelaterade obehag. För att således, genom
ett konceptuellt gestaltningsförslag, kunna visualisera och belysa det arkitektoniska formspråket som är
bäst lämpat för det arktiska och subarktiska klimatet.
Inledningsvis genomförs en litteraturstudie där tillgänglig forskning studeras med avseende att tydliggöra vad som definierar arktisk och subarktisk arkitektur samt klimatanpassat bostadsbyggande. Vidare
identifieras avgörande klimatfaktorer och arkitektoniska kvaliteter som kan främja ett tydligt formspråk
och komfortabla miljöer i dessa krävande klimat. Efter
litteraturstudien upprättas en syntes som tillsammans
med metoder ur Problem Seeking och Design: process och metod sammanställer de identifierade kvali-

teterna till konkreta principer och strategier. Syntesen
resulterade i följande tre klimatfaktorer att ta hänsyn
till: Sol, Vind och Snö. Vidare resulterade syntes i
följande nio byggnadsrelaterade faktorer: Volymer,
Tak, Fasad, Entré, Markplan, Innergårdar samt mer
urbana delar som: Gator, Vegetation och Aktiviteter.
För att applicera dessa identifierade principer och
strategier valdes ett tillämpningsområde med klimatförutsättningar likt de som studerats. Tillämpningsområdet blev två kvarter i Kirunas nya stadsdel, nordväst om nya centrum. En platsanalys genomfördes
med hjälp av välkända analysmetoder där information tillhandahållits genom Kirunas utvecklingsplan,
fördjupande översiktsplan samt det vinnande tävlingsbidraget för den nya stadsdelen, Kiruna 4-ever.
Det konceptuella gestaltningsförslaget, som är
arbetets resultat, baseras på den upprättade syntesen tillsammans med resultatet av de analyser som
genomförts med avseende på tillämpningsområdet.
Gestaltningsförslaget utgör två bostadskvarter i linjer
med Kirunas utvecklingsplan gällande utformning och
funktion samt det identifierade arkitektoniska principerna. En höggradig funktionsblandning, levande och
inbjudande gatumiljöer, attraktiva stråk, torg och parker samt en tydlig närhet till naturen är några av de
kvaliteter som framgår i förslaget. Tillsammans med
de väl avvägda och anpassade kombinationerna av
designprinciper för arktisk och subarktisk arkitektur.

Då gestaltningsförslaget är utformat på en övergripande konceptuell nivå, där fokus legat på att
applicera de identifierade principerna, anses det
inte vara en fullständig produkt. Fortsatt arbete med
och utveckling av det termiska klimatet samt interiöra faktorerna föreslås, som inte nödvändigtvis
bör påverka den förslagna exteriöra utformningen.
Det sammanställda och identifierade principerna
presenteras på sida 47 i rapporten. Medan gestaltningsförslaget i sin helhet presenteras på sida 85.
Nyckelord: Arktisk, Subarktisk, Vinterstäder, Nordligt klimat, Klimatanpassad, Bostadsbyggande, Arkitektur, Arkitektonisk kvalitet, Urban design, Kiruna

ABSTRACT

Cities and communities have moved and developed further north over the last century, but with a lack
of a clear architectural design adapted to the arctic
and sub-arctic climate. Some researchers argue that
cities and buildings in these climates are largely based on universal architectural and urban principles,
which are actually better suited in temperate climates. The purpose of this work is to investigate, identify, compile and visualize relevant research, knowledge and practical knowledge regarding architectural
design in an arctic and subarctic climate. To identify
contributing factors to comfortable and attractive homes and urban spaces with qualities that reduce the
occurrence of weather-related discomfort. In order
to, through a conceptual design proposal, be able to
visualize and illuminate the architectural design that
is best suited to the arctic and sub-arctic climate.
Initially, a literature study is conducted in which
available research is studied with regard to clarify
what defines arctic and sub-arctic architecture and
climate-adapted housing construction. Furthermore,
crucial climate factors and architectural qualities are
identified that can promote a clear design language
and comfortable environments in these demanding
climates. After the literature study, a synthesis is established which together with methods like Problem
Seeking and Design: process and method compile
the identified qualities to concrete principles and stra-

tegies. The synthesis resulted in the following three
climate factors to take into account: Sun, Wind and
Snow. Furthermore, synthesis resulted in the following nine building-related factors: Volumes, Roofs,
Facade, Entrance, Ground plan, courtyards and urban
factors such as: Streets, Vegetation and Activities.
In order to apply these identified principles and
strategies, an application area with climate conditions similar to those studied was chosen. The
application area became two blocks in Kiruna's
new city plan, northwest of new center. A site analysis was carried out using well-known analysis
methods where the necessary information was
provided through Kiruna's development plan, indepth overview plan and the winning competition
contribution for the new city plan, Kiruna 4-ever.
The conceptual design proposal, which is the result of the work, is based on the established synthesis
together with the result of the analyzes carried out
with respect to the field of application. The design
proposal constitutes two residential blocks in lines
with Kiruna's development plan regarding design and
function and the identified architectural principles. A
high-quality functional mix, vibrant and inviting street
environments, attractive streets, squares and parks
as well as a clear connection to nature are some of
the qualities that appear in the proposal. Along with
the well-balanced and adapted combinations of de-

sign principles for arctic and sub-arctic architecture.
Since the design proposal is designed on an
overall conceptual level, where the focus has been
on applying the identified principles, it is not considered a complete product. Continued work on
and development of the thermal climate and interior factors is proposed, which should not necessarily affect the proposed exterior design.
The crucial and identified principles are presented on page 47 of the report. While the design proposal as a whole is presented on page 85.
Keywords: Arctic, Subarctic, Winter Cities, Northern
Climate, Climate Adapted, Residential Building, Architecture, Architecture Quality, Urban Design, Kiruna
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INLEDNING

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till
examensarbetet tillsammans med dess
syfte, mål. Arbetets huvudsakliga fokus och
frågeställning redogörs, samt dess avgränsningar. Här presenteras även den metod som
använts genom hela arbete, för alla avsnitt.
9

BAKGRUND
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Intresset för arkitektur och urban design i arktiska
och subarktiska klimat tycks ha gått i cykler, parallellt med den tekniska världsutvecklingen och det
växande intresset för den globala uppvärmningens effekter. Följaktligen har städer och samhällen
succesivt förflyttats och exploaterats längre norrut, något som enligt Wayne K.D. Davies (2015) i
stor utsträckning skede under förra seklet delvis på
grund av gruv-, skogs-, fiske-, samt turistindustrin.
Arktis är geografiskt sätt ett stort område som
främst kännetecknas av ett höggradigt säsongsvarierande klimat. Peter Hemmersam (2016) har
dedikerat mycket av sin tid och forskning till att undersöka vad som egentligen definierar arktisk arkitektur. Enligt honom tycks den återkommande insikten
vara avsaknaden av ett tydligt arkitektoniskt formspråk, ett formspråk som skiljer sig från arkitektur i
andra världsdelar. Vilket även styrks av den arktiska arkitekten, Ralph Erskine (1968), som belyste vikten av ett anpassat arkitektoniskt formspråk i
dessa nordliga klimat redan under mitten av 60-talet.
Städer i ett arktiskt eller subarktiskt klimat har till
stor del byggds utifrån modernistiska kvaliteter och
standardiserade tekniker och metoder, baserade på
universella arkitektoniska och urbana principer. Där
man under det senaste seklet inte tagit hänsyn till
de lokala klimatförhållandena och dess möjligheter,
vilket har resulterat i en återkommande likformig,

neutraliserad och identitetslös byggnadsform. Den
arkitektoniska utformningen bär på en underliggande
uppfattning om en västerländsk modernistisk kultur
som strider mot naturen. En strid där människan genom primär kontroll har försökt ändra sin omgivande
miljö i enlighet med sin egna önskan och genom sekundär kontroll varit villiga att själv anpassa sig. Denna uppfattning återfinns även i många andra delar av
världen och har bland annat resulterat i de globala
klimatutmaningarna världen står inför idag. Vidare
anses människan också ha en motivationsplasticitet.
Vilket innebär att dess drivkrafter är föränderlig över
tid, kanske på grund av att de ser saker från ett annat
perspektiv. Ett sådant perspektiv anses bland annat
vara en ökad förståelse om en hållbar, och i många
fall traditionell, arkitektur och urban design som tar
hänsyn till klimatet genom dess byggnadsformer, val
av material och vegetation. Denna ökade förståelse
kan vidare resultera i ett bekvämare mikroklimat inom
städer som ökar komforten för invånarna, främst genom att designa med naturen istället för mot. (Baumeister, Nathan Dewall, Ciarocco, & Twenge, 2005;
Davies, 2015; Ebrahimabadi, 2015; Eek, 1988; Eliasson, Knez, Westerberg, Thorsson, & Lindberg,
2007; Hough, 1995; Kuismanen, 2005; Løkken
& Haggärde, 2017; Pitt, 2008; Pressman, 1980).
Städer tillsammans med dess offentliga rum ska
kunna fungera lika bra under alla säsonger. Desto

svårare förhållanden desto viktigare är det att reflektera över de klimatförutsättningar som råder (Pressman 1980). Forskning om urbant mikroklimat i kalllare klimat får lite uppmärksamhet av arkitekter och
urban designers av flera skäl. Dels finns det i dagsläget mer forskning gällande varmt klimat, snarare än
kallt. Men enligt Saeed Ebrahimabadi (2015) är den
främsta anledningen att vetenskapliga publikationer
tenderar att cirkulera i akademins väld och når därför
sällan utövare som arkitekter och urban designers.
Det anses därför ytterst relevant att försöka översätta
den forskning, kunskap och praktisk kännedom som
idag cirkulera i akademins värld, till tydliga principer
och riktlinjer som underlättar för samtida utövare.

SYFTE OCH MÅL

Syftet med detta examensarbete är att undersöka, identifiera, sammanställa och visualisera relevant forskning, kunskap och praktisk kännedom
gällande arkitektonisk gestaltning i ett arktiskt och
subarktiskt klimat. Vilket bidrar till komfortabla och
attraktiva bostäder och stadsrum med kvalitéer som
reducerar uppkomsten av väderrelaterade obehag.
Målet är att, genom den studerade litteraturen,
skapa en förståelse för de omskrivna tillvägagångsätten, upprätta arkitektoniska principer, riktlinjer och
strategier för bostadsbyggande i kallt klimat, applicera och visualisera dessa på ett gestaltningsförslag
tillsammans med moderna byggnadsteknik samt
reflektera över gestaltningsförslagets möjligheter.

FRÅGESTÄLLNING

Hur kan tidigare forskning, kunskap och
praktisk kännedom om arktisk och subarktisk arkitektur sammanställas till principer och
strategier samt appliceras på ett gestaltningsförslag baserat på moderna byggnadsmetoder?
•

Vilka är de huvudsakliga gestalt
ningsfaktorerna för väl anpassad
arkitektur i ett arktiskt och
subatiskt klimat?

•

Hur skulle dessa appliceras på ett
nutida gestaltningsförslag baserat
på moderna byggnadsmetoder?
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FOKUS OCH
AV G R Ä N S N I N G A R
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Detta examensarbete för master i Civilingenjör
inom Arkitektur fokuserar på att studera relevant
forskning, kunskap och praktisk kännedom gällande
arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt och subarktiskt
klimat. En syntes upprättas avseende de mest relevanta designprinciperna och strategierna utifrån
den studerade litteraturen, denna har för avsikt att
agera som underlag i gestaltningsfasen. Gestaltningsförslaget fokuserar på det tidiga skedet i den
arkitektoniska utformningsprocessen och består
av en konceptuell situationsplan och sektion med
konceptuella bostadsplaner, analyser och en väl
genomtänkt utformning där det sammanställda designprinciperna tydligt framgår genom visualiseringar.
Således, detta examensarbete har avgränsats
från fullständiga byggritningar tillsammans med
byggnadstekniska lösningar gällande klimatskalets uppbyggnad, stom- och installationssystem,
brandlösningar och kalkyleringsunderlag. Då arbetet huvudsakligen fokuserar på exteriöra lösningar har även avgränsningar gjorts gällande termiskt
inomhusklimat, vilket innebär en avgränsning från
bland annat fullständiga dagsljussimuleringar.

DISPOSITION

Rapportens struktur baseras på den genomförda
arbetsprocessen,
se
figur
1.
Initialt beskrivs bakgrunden till arbetet i inledningen tillsammans med dess relevans samt förutsättningar. Syftet och mål, frågeställning samt fokus och
avgränsningar redovisas också under inledningen.
Därefter följer litteraturstudien, arbetets teoretiska fas, vilken har för avsikt att tydliggöra begreppet
arktisk och subarktisk arkitektur samt urban design.
Litteraturstudien består av en sammanställning
avseende den anskaffande informationen gällande
viktiga klimatfaktorer att ta hänsyn till samt de arktisktoniska kvaliteter som bör prioriteras i ett arktiskt och
subarktiskt klimat. Utifrån litteraturstudien upprättas
en syntes som visualiserar och beskriver de arkitektoniska lösningsprinciperna i relation till de identifierade klimatfaktorerna samt respektive byggnadsdel.
Syntesen fungerar som underlag i gestaltningsfasen av arbetet. Innan dess kommer arbetets analysfas, vars huvudsakliga syfte är att mer detaljerat
beskriva det valda tillämpningsområdet tillsammans
med platsens förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Analysfasen kommer således också resultera i underlag för den kommande gestaltningsfasen.
I den nästkommande fasen presenteras arbetets
konceptuella gestaltningsförslag, vilket är arbetets
resultat. I denna fas redovisas även den konceptuella beskrivningen tillsammans med tillhörande

analyser som bidragit till det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Hur det arkitektoniska lösningsprinciperna som presenterats i syntesen har integrerats i
gestaltningsförslaget kommer även tydliggöras i
denna fas. Rapportens och arbetets avslutande fas
kommer att bestå av en resultat- och metoddiskussion där en utvärdering av arbetets tillvägagångssätt, tolkningar, beslut och resultat kommer presenteras. Vidare identifieras potentiella områden
för förbättringar samt förslag på fortsatt arbete.
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METOD OCH PROCESS

I detta avsnittet presenteras arbetets olika
tillvägagångsätt. Initialt beskrivs metoden för
litteraturstudien, följt av en beskrivning gällande
upprättandet av syntesen samt analyserna. Avslutningsvis presenteras appliceringsmetoden av
dessa vid utformningen av gestaltningsförslaget.
15
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Då detta examensarbete främst består av gestaltande karaktär har metoder valts utifrån denna
aspekt. Enligt Larsson (1986) är en kvalitativ metod
ett systematiskt tillvägagångsätt som handlar om
hur man ska gå tillväga när man ska gestalta något.
Enligt Wikberg-Nilsson, Ericson och Törlind (2015)
handlar en kvalitativ metod och informationsinsamling om ett hermeneutiskt, tolkande förhållningssätt
genom arbetet, något som även styrks av Alvehus
(2013). Wikberg-Nilsson et al. (2015) menar att det
kan handla om observationer som har för avsikt att
undersöka och tolka, för att erhålla en djupare förståelse för ett fenomen eller ämne. Av den anledningen
har en kvalitativ metod valts för detta arbetet. Men
en gestaltande process medför även utmaningar.
Enligt Wikberg-Nilsson et al. (2015) utgår varje gestaltningsprojekt från unika förutsättningar, vilket
innebär att processen är dynamisk och således inte
består av en rätt, rak eller enkel process. Följaktligen
har detta arbete inte utgått från en fullständig metod,
istället har olika metoder och processer använts under olika avsnitt samt i kombination med varandra.
Arbetet inleds med en litteraturstudie, se figur 1,
för att redogöra begreppet arktisk och subarktisk arkitektur och urban design. Litteraturstudien baseras
på en objektiv kunskapsinsamling utifrån den studerade litteraturen för att erhålla en djupare förståelse för ämnet. Enligt Wikberg-Nilsson et al. (2015)

handlar det inte om att mäta synpunkter och åsikter,
utan snarare om att identifiera och förstå de underliggande behoven och preferenserna. Utöver informativa fakta gällande arkitektoniska gestaltningskvaliteter i arktisk och subarktiskt klimat har även
referensprojekt betraktas genom olika böcker, magasin och hemsidor för att inbringa inspiration i arbetet.
Utifrån litteraturstudien upprättas en syntes för att
sammanställa den information och forskning som
identifierats. För att genomföra detta används delar
ur Peña and Parshall (2012) metod Problem Seeking
samt ur Wikberg-Nilsson et al. (2015) metod Design:
Process och Metod. Peña and Parshall (2012) hävdar att ett mål måste upprättas utifrån det identifierade behoven. Det övergripande målet med detta
arbete är att utforma en specifik plats som erbjuder
komfortabla och attraktiva bostäder och stadsrum i
ett arktiskt och subarktiskt klimat. Målet med avseende på Peña and Parshall (2012) metod blir således
att hitta de arkitektoniska lösningarna som uppfyller
de behoven. Medan Wikberg-Nilsson et al. (2015)
hävdar att syftet med att analysera och sammanställa kvalitativt insamlat material är att söka efter
mönster, strukturer och samband som kan skapa
en bättre förståelse för vilka lösningar som kan motsvara de identifierade behoven. Således används
dessa två metoder i kombination med varandra för
att erhålla det mesta ur den studerade litteraturen.

Gestaltningsfasen utgör arbetets resultat. Denna
fas har som avsikt att synliggöra den information som
anskaffats i litteraturstudien och som filtrerats i syntesen. För att möjliggöra detta används olika metoder
och processer. Enligt Wikberg-Nilsson et al. (2015) är
gestaltningsprocesser ett kaotiskt sökande efter lösningar på de behov som identifierats. Östman (2016)
menar att ett gestaltningsförslag uppnås genom att
arbeta i cykler likt en iterativ process för att således
producera skisser, bearbeta och analysera dem för
att sedan börja om på nytt. Detta styrks även av Wikberg-Nilsson et al. (2015) som menar att en iterativ
process inte följer processteg i den ordningen som de
är beskrivna, utan att man istället delar upp processen i korta faser för att således kontinuerligt kombinera, validera, verifiera och revidera. Wikberg-Nilsson
et al. (2015) belyser även att syftet med iterationen är
att säkerställa att de identifierade behoven uppfylls.

ITERATION
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SIM U LERI NGAR

DESIGNPRI NCIPER

LITTERATU RSTUDIE

SYNTES

..
.
TILLAM PN I NGSROM RADE
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..

GESTALTN I NGSFORSLAG
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KIRU NA
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ITERATION
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DESIGN
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Arbetsprocess.
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LITTERATURSTUDIE
För att identifiera vetenskapliga böcker och artiklar
med relevant forskning, kunskap och praktisk kännedom inom ämnet har litteratur på både svenska och
engelska studerats. Främst har databaser som Libris,
LTU Publikationer, Web of Science, EBSCOhost,
Google Scholar, Researchgate och Nationalencyklopedin använts. Utöver dessa har ytterligare artiklar
och referenser anskaffats via referenslistor. Sökord
som ”Arktisk arkitektur”, ”Arkitektur i kallt klimat”,
”Arktiska städer och samhällen”, ”Vinterstäder”, ”Arkitektoniska design principer” och ”Urbant mikroklimat”
har använts i olika kombinationer med varandra på
både svenska och engelska. Dessa sökningar resulterade i sammanlagt 50 böcker och artiklar, där ytterligare 17 dokument tilldelades av handledare David
Chapman. Av dessa var 36 stycket relevant utifrån
arbetes frågeställning och erhölls främst genom de
olika sökorden, via det ovan nämnda databaserna.
SYNTES
För att identifiera dessa arkitektoniska lösningar
utifrån den information som anskaffats genom litteraturstudie menar Peña och Parshall (2012) att det
måste finnas en filtreringsprocess som redovisar endast de viktigaste aspekterna av informationen. Peña
och Parshall (2012) belyser att arkitekter ofta får lär
sig att skapa en helhetssyn av problemet, för att se-
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dan gå bortom det för att utforska andra, alternativa,
lösningar. Men detta ökar även risken för anskaffning av irrelevant information. Wikberg-Nilsson et al.
(2015) belyser att ett vanligt filtreringssätt är att försöka identifiera överensstämmelser, upprepningar eller
likheter i det studerade materialet. Vidare belyser de
att analysering av kvalitativ information handlar om
att strukturera all information så den blir övergriplig.
Fokus ligger därför på att filtrera den anskaffade
informationen för att sedan strukturera den i konkreta gestaltningsprinciper. Till att börja med sammanfattas relevant information utifrån den studerade litteraturen, kopplad till frågeställningen. I detta skede
identifieras upprepningar och likheter mellan de olika
publikationerna samt dess författare, både gällande
avgörande klimatfaktorer och arkitektoniska lösningar. Ytterligare en filtrering av den initiala sammanfattningen genomförs och resulterar i tre återkommande
klimatfaktorer som anses vara avgörande, samt nio
typer av byggnadsrelaterade faktorer som kan anpassas efter dessa. De identifierade klimatfaktorerna
och byggnadselementen sätts i relation till varandra
med hjälp av en matris där de sammanställda arkitektoniska lösningarna presenteras, för att således göra den anskaffade informationen övergriplig.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
För att validera och verifiera de identifierade prin-

ciperna väljs ett tillämpningsområde vars klimatförutsättningar liknar de som påträffats genom studerad
litteratur. Detta avsnitt har som avsikt att analysera
det valda området med avseende på dess förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Denna analysfas
kombinerar olika metoder för att åskådliggöra den
tillgängliga informationen, analysfasen baseras till
en början på en objektiv insamling av tillgänglig information. Initialt anskaffas information som beskriver
bakgrunden gällande tillämpningsområdet. Därefter
anskaffas information som är relevant ur gestaltningssynpunkt genom kommunens egna databaser,
publicerade handlingar och dokument. Sökord som
”Vision”, ”Utvecklingsplan”, ”Översiktsplan” och ”Detaljplaner” har använts. Utifrån tillgängliga handlingar
och dokument görs sedan en mer djupgående analys
av området. För att genomföra detta används vanligt förekommande analysmetoder som Kevin Lynch
(1960) presentera i sin bok The image of the city i
kombination med metoder ur publikationen Lär känna din ort av Boverket (2006). Med hjälp av dessa
analysmetoderna skapas, enligt Boverket (2006),
en förståelse för arkitekturens och de offentliga rummens funktionella, formmässiga, estetiska, kulturhistoriska, miljömässiga och upplevelsemässiga kvaliteter, brister och utvecklingsmöjligheter. Medan Lynch
(1960) hävdar att varje stadsdel är av social och
känslomässig betydelse, målsättningen är därför att

blotta stadens givna form för att analysera dess roll.
De analyser som genomförs i denna analysfas
utgår från de nedanstående rubriceringarna. Där
störst fokus läggs på mikroklimatet tillsammans
med natur och landskap, stråk, noder och barriär.
Natur och landskap, mikroklimat, stadenskaraktär och byggnadssti, gaturum och
allmänna platser, stråk, noder, barriärer
GESTALTNING
I gestaltningsfasens tidiga skede genomförs enkla och snabba skisser gällande dispositioneringen
och utformningen av den tänkta platsen, utifrån de
analyser som genomförts med avseende på tillämpningsområdet samt de principer som sammanställts
i syntesen. Att skissa på lösningar och olika utformningar är en typ av syntesprocess i sig, där man
tvingas sätta samman lösryckta idéer till en helhet
(Wikberg Nilsson et al., 2015). Därefter skapas tredimensionella fysiska volymer av frigolit för att validera de olika idéerna utifrån de tidiga skisserna för
att skapa en bättre förståelse för den tänkta skalan
och dispositionen. Efter att denna process har itererats, validerats mot syntesen samt analyserna,
och resulterat i några få gestaltningsidéer, är nästa
naturliga steg att upprätta en CAD-modell. För detta
används programvaran ArchiCad 21 där de mer de-

taljerade gestaltningsprinciperna appliceras för att i
sin tur kombinera, validera, verifiera och revidera utifrån syntesen, analyserna samt tillämpningsområdets
visioner. För att genomföra detta används kontinuerligt ArchiCads egna verktyg för sol- och skuggstudier samt Autodesks vindsimuleringsprogram FLOW
Design, således integreras mikroklimatiska analyser
redan i ett tidigt skede. Vidare skapas de konceptuella planerna med hjälp av Adobes programvaror
Photoshop samt Illustrator. Det slutgiltiga gestaltningsförslaget renderas med hjälp av programvaran
Twinmotion 19 för att skapa tilltalande perspektivbilder.
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L I T T E R AT U R S T U D I E

I detta avsnittet presenteras den studerade
litteraturen samt den information som
anskaffats utifrån tidigare forskning, kunskap
och praktisk kännedom inom arktisk och subarktisk arkitektur. Detta avsnitt utgör grunden
för arbetet och är dess teoretiska del.
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Det finns många skildringar gällande vad som
egentligen definierar arktisk arkitektur och urban
design. Enligt Hemmersam (2016) är snö, is och
mörker några av de främsta yttringar som representerar arktiskt och subarktiskt klimat och adderar säsongsskikt till stadsmiljö, både fysiskt och figurativt.
Enligt Essi Oikarinen (2014) är det klimatkvaliteter,
liknande de som nämndes ovan, som skapar förutsättningarna för de utmaningar och möjligheter beträffande urban form och urbant liv i arktiskt och subarktiskt klimat. Hemmersam (2016) beskriver även att
dessa förhållanden skapar ett slags laboratorium för
designlösningar där arkitekturen, på grund av material och klimathinder, utvecklar en tekniskt radikal integration av prestanda och arkitektoniskt formspråk.
Dessa radikala uttryck i form av design och funktion
kan förvandlas till en visuellt laddad arkitektur, som
kan vara relevant även utanför det arktiska området.
KULTURELL DEFINITION
Ralph Erskine (1968) som har utnämnts för att
vara tidernas främsta arkitekt inom arktiskt klimat
beskriver Arktis och dess arkitektur som en värld
med en rik historia av stadskultur och tekniker som
är exakt anpassade till sina speciella behov, en värld
med stor kontrast. Detta är även något Peter Hem-

anses vara att anpassa lokala klimatförhållanden till
människors bostad, för att således erbjuda en funktionell harmoni mellan invånarnas behov och resurserna från miljön. Hemmersam (2016) menar att
under den senare delen 1900 talet utvecklades den
arktisk arkitektur som svar på estetiska, religiösa och
sociala krav lika mycket som de fysiska behoven.
Vidare hävdar Wayne K.D. Davies (2015) i sin
publikation att de arktiska och nordliga städer som
existerar idag främst består av traditionell urbefolkning eller av de relativt nya gruv-, skogs-, fiske- eller turistutvecklingen. Vilket kan anses vara
en modern beskrivning av Erskines (1968) definition av en värld med rik historia av stadskultur.
Hemmersam (2016) gör en likande tolkning som
Davies (2015) då han hävdar att Arktis definieras av
det territorium som ockuperas av norra inhemska
och ofta minoritetspopulationer. Enligt Hemmersam
(2016) är detta territorium kulturellt konstruerat och
omfattar bebodda landskap i Arktis samt enskilda
städer och bostäder i världens nordligaste områden.
Men, som Davies (2015) nämnde, kännetecknas
Arktis också av det konstanta flödet av nya invånare
som ett resultat av de explosionsartade industrierna
och verksamheterna. Hemmersam (2016) beskriver
landskapet som en källa till näring men också som en

mersam (2016) understryker när han beskriver hur
arkitekturens roll i arktiska och subarktiska klimat

mytisk struktur där motstridiga tolkningar av klimat,
dess förändring, landskap och samhälle utspelas.

Gisle Løkken och Magdalena Haggärde (2017) har
kommit fram till en liknande slutsats som Hemmersam (2016) och Davies (2015). Løkken och Haggärde
(2017) menar att konceptet om nordliga vinterstäder
alltid har påverkats av koloniala bilder och uppfattningar. Således hävdar de att romantiska begrepp
om exotism, myter om skönhet och tanken om det
sublima har bildats. Løkken och Haggärde (2017) anser att dessa begrepp fortfarande existerar, men har
förstärkts av en växande turistindustri och inte minst
av retoriken från multinationella gruv- och oljebolag.
ARKITEKTONISK DEFINITION
Norman Pressman (1988) hävdar att det traditionella sättet att anpassa arkitekturen efter de lokala
klimatförutsättningarna i stor utsträckning har ignorerats under det senaste seklet. Pressman (1988)
menar att äldre och testade byggnadsmetoder ersattes med ny bostadsdesign som egentligen var
bättre lämpad i varmare miljöer, något som även
styrks av Davies (2015). De anser att det var ett resultat av att fossila energikällor ansågs oändliga och
importerat material billiga. Konsekvensen av detta
blev många byggnader som var dåligt anpassade till
klimatet som följaktligen bidrog till svåra bostadsförhållanden under vintertid (Davies, 2015). Vilket enligt
Davies (2015) även bidrog till att dem blev mindre
hållbara och mer identitetslösa. Pressman (1988)

menar att denna typ av moderniseringen även bidrog till att många invånare började betrakta vintern
som en säsong att uthärda, snarare än att välkomna. Pressman (1988) nämner även att urbaniseringens generella syfte innan oljekrisen vara att ”tjäna
snabba pengar”, och då bekymrade man sig inte om
bostadsförhållandena eller klimatet för den delen.
Ralph Erskine (1968) belyste tidigt ansvaret som
han själv ansågs ha tillsammans med andra samtida
och framtida arkitekter gällande utvecklingen arktiska städer. Erskine (1968) förklarade hur städer och
områden med ett arktiskt och subarktiskt klimat var
ett helt nytt land som skulle utvecklas. Moderna urban designers och arkitekter som verkar i dessa
regioner måste därför sträva efter att skapa en attraktiv arkitektur som möjliggör ett liv i ett större sammanhang. Detta ska enligt Erskine (1968) uppnås
genom att medla de lokala klimatförutsättningarna
på specifika och unika sätt, inte baserat på importerade idéer om form, funktion och design. Enligt
Erskine (1968) ska arkitekturen i detta klimat kunna förmedla att naturen är dominant, men med ett
mänskligt undantag. Detta tankesätt framgår tydligt
i Erskines projekt, Resolution Bay, se figur 2, och
Soviets Microrayon i Norilsk. Som enligt Jull (2016)
för ett ögonblick illustrerar vikten av en idealisk designstrategi för en arktisk stad genom sammanlöpande idéer under mitten till slutet av 1900-talet.

Erskines vision om en unik arktisk arkitektur styrks
även i annan forskning gällande klimatanpassad
arkitektur. Manzano-Agugliaro et al. (2015) hävdar
att inhemska arkitektoniska strategier bidrar till att
minska energiförbrukningen och utgör också grunden för att utveckla andra strategier, för en bättre
anpassning till de sociala förutsättningarna för modern arkitektur. Samspelet mellan inhemska konstruktionstekniker och stadsrum är grundläggande
för att bilda en enhetlighet som kommer från lokala,
kulturella, sociala och religiösa värderingar såväl som
från bioklimatiska element och lokala naturresurser
(Manzano-Agugliaro et al., 2015). Westerberg och
Glaumann (1990) belyser även vikten av att kontinuerligt uppdatera och diskutera klimatkonstruktionskriterier ur en paneringskontext, annars kommer de
inte att användas. Westerberg och Glaumann (1990)

FI G U R 2
Ralph Erskines förslag till centrum i Resolute
Bay. Bildkälla: Engelius (1988).
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menar att hanteringen av de problem som uppstår
varierar beroende på tid och plats, därför måste olika
argument användas utifrån de olika förutsättningarna.
KLIMATETS PÅVERKAN PÅ MÄNNISKAN
Det arktiska landskapet anses enligt Hemmersam
(2016) i grund och botten vara fientligt för människans boende. Arktis tillhör en kategori med ett
höggradigt säsongsvarierande klimat där begränsningar och avlägsenhet är en stor del av vardagen,
främst på grund av bristande kontakt med andra
människor som ofta orsakas genom svår framkomlighet under vintersäsongen. Detta resulterar lätt
i ett psykiskt isolerade som anses vara ytterst påfrestande för de boendes välbefinnande (Davies,
2015; Hemmersam, 2016; Jull, 2016; Lu, 1988).
Hemmersam (2016) hänvisar till litteratur ur miljöpsykologi som beskriver hur fysisk isolering av
individer eller små grupper tillsammans med en exponering för längre perioder av antingen mörker eller
dagsljus, utgör speciella psykologiska utmaningar.
Hemmersam (2016) menar att detta är något som
designers och arkitekter måste ta hänsyn till och
motverka genom form, funktion och gestaltning.
Arkitektur kan tillhandahålla visuell stimulans och
således komfort som förhindrar denna potentiellt
traumatiska upplevelse Hemmersam (2016). Hemmersam (2016) anser att det är viktigt att fokusera

på inredningen och inte bara på utformningen av det
yttre parametrarna inom arkitekturen. Detta styrks av
Manzano-Agugliaro et al. (2015) som hänvisar till att
det faktum att människor spenderar mer än 80% av
sina liv inomhus och att en komfortabel omgivning,
på exempelvis en arbetsplats, är starkt relaterad till
tillfredsställelsen och produktiviteten hos människan.
Vidare beskriver Jull (2016) i sin studie gällande
användningen av sociala utrymmen och program
att det var en betydligt högre besökskvot av invånare till biografer, bibliotek, klubbar och idrottsanläggningar i städer med kallare klimat än i städer med
mer tempererade klimat. Vidare påpekar Jull (2016)
framför allt betydelsen av barns fysiska och psykiska välbefinnande eftersom de är mer mottagliga för
extrema miljöförhållanden. Vidare menar Jull (2016)
att skapar vi en urban miljön vars arkitektoniska
form, funktion och gestaltning skulle vara hälsosam
för barnen, skulle den vara det för samtliga invånare. Ett konkret exempel är semi-privata innergårdar
som fungerar som solfickor, vilket skulle tillgodose
förutsättningar för att öka gemenskapen främst under
den kalla vintersäsongen, eftersom de uppmuntra till
social interaktion (Davies, 2015; Pressman, 1988).
Även utomhusaktiviteter som ishockeyplaner, skidbackar och snöhögar för barn att klättra och bygga
i bör tillhandahållas för att således främja utomhusaktiviteter i norr (Erskine, 1968; Edmonton, 2016)

F IGU R 3
Ralph Erskines förslag till ny arktisk stad i
Resolute Bay, Kanada.
Bildkälla: Engelius (1988).
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Mikroklimatisk design har potential att hantera
många av de rådande bekymmer och obehag som
idag återfinns i många urbana rum. Klimatförändringar börjar även påverka levnadsmiljöer runt om i
världen. Energin blir allt dyrare, land går förlorad på
grund av ökenspridning och isarna smälter och bidrar till högre vattennivåer. Befolkningen fortsätter att
öka, vilket innebär att det finns fler magar att mätta.
Ökningar i förmögenheter leder till förväntningar på
högre livskvalitet. Enligt Brown (2010) har alla dessa
problem, och många fler, mikroklimat som kärna.
Samtidigt belyser Pressman (1988) att urbana områden som har ett bra mikroklimat, särskilt bostadsområden, bidrar till en generellt bättre hälsa för invånarna
Pressman (1988) hävdar också att utomhussäsongen i nordliga städer kan, med hjälp av ett bra mikroklimat och väl anpassade och placerade byggnader,
utökas med upp till sex veckor under övergångsperioderna. Detta är inget som vetenskapligt bevisats
ännu. Men Pressman (1988) menar att det skulle ske
främst under våren, då invånarna anses längta efter
att få komma ut efter den långa och kalla vintern. Vilket
kan anses vara emotionellt och psykologiskt korrekt.
Trots att inhemsk arkitektur och urban design utgör
goda exempel på en stadsutformning som tar hänsyn
till mikroklimat, bör man inte dra slutsatsen att de var

Traditionell arkitektur är resultatet av en evolutionär
process som har format byggnader genom generationer, sammanflätat med sociala behov och institutionella arrangemang under en väldigt lång tid (Ebrahimabadi, 2015). Att ta hänsyn till det lokala klimatet
vid utformning av arktiska och subarktiska städer
och byggnader har traditionellt varit en självklarhet
(Pressman, 1980). Faktum är att inhemsk arkitektur
och urban design runt om i världen representerar en
reaktion på det rådande mikroklimatet genom olika
val av byggnadsformer, material och vegetation, som
respekterar den ekologiska kontexten (Ebrahimabadi, 2015; Eliasson et al., 2007; Pressman, 1980)
I praktiken är klimatanpassad arkitektur och urban
design en fråga om att välja mellan flera alternativ och
ställa dem motvarandra. Det är svårt att tillämpa en
allmän regel på alla typer av stadsområden. Oavsett
om det är en nybyggnad eller en ombyggnation bör
utgångspunkten vara att dra nytta av mikroklimatets
säsongsvariationer. Eftersom varje stadsrum är unikt
är det viktigt att i de tidiga skedena av gestaltningsprocessen identifiera de rådande klimatförutsättningarna. Det är därför extra viktigt, i dessa arktiska
och subarktiska klimat, att noggrant analysera mikroklimatet. Det kan även vara nödvändigt att studera
större klimatnivåerna för att således skapa en över-

ning, skuggbildning, vindhastighet och riktning. Dessa
klimategenskaperna bör sedan simuleras tillsammans med de alternativa förändringarna eller tilläggen i form av fysiska element. (Ebrahimabadi, 2015;
Eliasson et al., 2007; Kuismanen, 2005; Løkken &
Haggärde, 2017; Oikarinen, 2014; Pressman, 1988)
Vidare betonar Pressman (1988) hur analyser av fotgängares rörelsemönster och framförallt
vindstudier kan spela en viktig roll vid utformningen av det urbana rummet och dess mikroklimat.
Även landskapets utformning, befintliga vegetation och dess positionering tillsammans med närliggande byggnader kan påverka luftflödet och
bör därför också beaktas enligt Pressman (1988),
detta styrks även av Løkken & Haggärde (2017).
Vidare hänvisar Glaumann & Westerberg (1988)
till ASTA ll, som redovisar att det är möjligt att reducera den genomsnittliga uppvärmningskostnaden
för ett bostadskvarter med 2,5 –5%. Inom ett område som studerats i Finland kunde det bekräftas att
mikroklimatet kunde påverka uppvärmningskostnaderna för de individuella byggnaderna med upp till
20% (Glaumann & Westerberg, 1988). Glaumann
and Westerberg (1988) påstår även att 10% av den
totala uppvärmningen för en byggnad kan reduceras när man enbart beaktar de lokala vindförhål-

speciellt utformade för att skapa bekväma förhållanden genom modern design (Ebrahimabadi, 2015).

gripande förståelse för de rådande förutsättningarna.
Faktorer att beakta bör vara temperaturen, solstrål-

landena i ett tidigt design- och planeringsskede.
Bektas, Ekici & Aksoy (2011) har också samlat

de parametrar som påverkar byggnadens energibehov enligt fysikaliska miljöparametrar liknande
det som nämnts tidigare. Men Bektas Ekici & Aksoy
(2011) menar att arkitektoniska designparametrar
som formfaktorer, porositet på material, orientering, materialets värmefysikaliska egenskaper och
avstånd mellan byggnader också påverkar energibehovet. Dessa parametrar styrks även av Manzano-Agugliaro et al. (2015) som anser att en tilllämpning av, samt en utformning med avseende
på dessa är avgörande för områdets mikroklimat,
bioklimat och främst för att minska byggnadssektorns
energiförbrukning och koldioxidutsläpp i sin helhet.
Det finns med andra ord ett par konkreta parametrar, principer och strategier som är direkt kopplade till klimatanpassat bostadsbyggande i dessa
kalla och nordliga klimat. Strategin med att analysera det rådande mikroklimatet har även positiv
effekt i andra delar av världen. Vikten av en sådan
analys blir mer och mer påtaglig då den globala
uppvärmningen vi ser idag börjar ändra de traditionella klimatförhållandena, som vi är vana med att se.
SMHI har tillsammans med Naturvårdsverket och
Energimyndigheterna arbetat fram rapporten Klimatologi 9. I denna rapport presenteras det olika
scenarion som väntar under det kommande seklet.

raturen i Sverige vara 1,5–2 grader högre än under
referensperioden 1961–1990. Årsmedeltemperaturen
i det nordliga, arktiska och subarktiska, länen beräknas under seklet öka med medeltal cirka 4–6 °C och
bli som störst under vinterperioden (Kjellström et al.,
2014). Såväl snötillgången som antalet dagar med
snö på marken beräknas också minska, i slutet av
seklet har perioden med snötäckt mark minskat med
över en månad i norra Sverige (Kjellström et al., 2014).
Detta innebär även att årsmedelnederbörden i
dessa områden beräknas öka med 15% till 50% enligt
Kjellström et al. (2014). Totalt sett kan störst procentuell förändring av nederbörd under året väntas i just
dessa fjällområden, där kraftigt regn förväntas öka och
snö minska med ca 25 dagar (Kjellström et al., 2014).
Detta betyder att de mikroklimatanalyser som genomförs kan komma att behöva beakta nederbörd som
regn i lika stor utsträckning som snö tidigare beaktats.
Vidare menar Kjellström et al. (2014) att detta mildare klimat medför en förlängning av vegetationsperioden i norra Sverige med 25–75 dagar under seklet,
i fjällregionen är det främst slutet av säsongen som
förlängs. Denna typ av klimatförändring medför även
att antalet dagar med behov av uppvärmning kommer minska, samtidigt som behovet av att kunna kyla
kommer öka. Således måste även dessa framtida för-

Till exempel menar Kjellström et al. (2014) att under perioden 2021–2050 beräknas årsmedeltempe-

ändringar beaktas i det initiala mikroklimatanalyserna.
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Ur den studerade litteraturen erhölls även
designprinciper och riktlinjer gällande utformningen av det urbana rummet. Här presenteras olika idéer som ur ett större perspektiv kan möjliggöra ett bättre lokalt mikroklimat.
Inledningsvis menar Chapman, Nilsson, Larsson,
& Rizzo (2017) att det urbana rummet bör planeras
så att människors rörlighet och möjligheten att förflytta sig kan ske lika enkelt under snötäckta förhållanden som under barmarks förhållanden, något som
även Erskine (1968) understryker. Erskine (1968)
menar att transportalternativ som skidor, spark eller
skridskor bör beaktas, vilket även Chapman et al.
(2017) argumenterar för, då han menar att sådan
icke-motoriserade transportalternativ kan uppmuntra
till fysiskaktiviteter och således ha en positiv inverkan
på människans hälsa. Enligt Erskine (1968) finns det
många estetiska kvaliteter i det nordliga klimatet som
bör beaktas i den urbana designen så som rimfrosten i träd och på marken, ansamlingar av vindblåst
snö, reflektion av ljus från de snötäckta parkerna och
taken, isigt vatten i takrännorna tillsammans med
många fler, bidrar till ett attraktiv vinterstad.Løkken
och Haggärde (2017) samt Hidman (2018) hävdar att
attraktivitet idealiseras genom upplevda utmaningar
och möjligheter i det lokala sammanhanget samt i
samhället som helhet. Hidman (2018) belyser även
att visualiserad attraktivitet i urban design innefattar
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de fysiska byggnaderna, dess föremål, gränser och
miljöer samt att funktionalitet och estetik måste förstärka varandra genom denna visualisering. Vidare
menar Hidman (2018) att aspekter som inkluderar
välplanerade offentliga platser erbjuder goda transportmöjligheter, blandad användning av områden, urbana kvarters typologier, tillgång till parker, närhet till
centrum och enkel tillgång till urbana bekvämligheter.
Detta är något som även Edmonton (2016) menar är
viktiga funktioner för att skapa ett attraktivt utomhusrum under den kalla vinterperioden. Samtidigt menar
Hidman (2018) att attraktiv urban design även innefattar det framtidsvisioner, förslag och projekt som
presenteras av urban designers och arkitekter eller
produceras genom forskningsprocessen. Hur begreppet, attraktiv urban design, idealiseras innefattar perspektiv som härrör från samhällsutmaningar, kunskap
om tidigare samt framtida perspektiv, lokala frågor,
socialt arbete och vardagliga problem och kontextuella diskurser i stadsmiljöer (Edmonton, 2016; Hidman,
2018). Aspekter avseende hur attraktivitet visualiseras inkluderar samstämmig mångfald eller enhet,
snarare än likformighet; enkelhet och tydliga rumsliga
definitioner; sammanhängande vägar och förbindelser mellan stadsdelar; social mångfald genom blandade bostäder och fastighets typologier; och småskalig utveckling med närhet till bekvämligheter och
andra grannskap (Edmonton, 2016; Hidman, 2018).

Ebrahimabadi (2015) belyser i linje med Hidman
(2018) att komfort har fått ökad uppmärksamhet de
senaste åren som en avgörande kvalitet för det offentliga rummet. Komfort i utomhusmiljöer baseras
enligt Ebrahimabadi (2015) på flera objektiva och
subjektiva faktorer såsom trygghet, en familjära känsla, akustiska kvaliteter, aromer och visuella förhållanden, mikroklimat, bekvämlighet och fysisk komfort,
vilket även styrks av Løkken och Haggärde (2017).
Chapman et al. (2017) belyser i sin tur att huruvida
invånarna väljer att utnyttja det offentliga rummet och
således delta i sociala aktiviteter, till stor del influeras
av kvaliteten i rummet. Chapman et al. (2017) menar att det inte enbart är anslutningarna till dessa rum
som avgör huruvida de kommer användas eller inte,
utan även de arkitektoniska kvaliteterna som design
och material. Detta styrks även av Hidman (2018)
som menar att dessa kvaliteter bland annat innebär
tydliga kanter mellan det som byggs och vad som är
natur, en balans mellan mångfald och enhet i byggnadsdesign, material, skalor och detaljer som tillsammans skapar platsens identitet (Hidman, 2018).

SOL
Enligt en undersökning som Westerberg & Glaumann (1990) genomfört visade det sig att svenskar,
i allmänhet, anser att utomhusmiljön i deras stad
är mycket viktig, vilket framgår av det faktum att så
många som 80-90% av de tillfrågade i studien ansåg
att bra solförhållanden är mycket viktigt för deras komfort. För att erbjuda bra solförhållanden i städer med
låg tillgång till direkt solljus menar Pijpers-van Esch
(2015) att bredare gator i väderstrecket öst till väst bör
prioriteras före gator som sträcker sig från norr till söder. Pijpers-van Esch (2015) förklarar att effekterna av
byggnadshöjden genom gatubredden med avseende
på direkt solljus till alla gator är störst för gator med
orienteringen öst till väst och minsta för norr till söder,
vilket även styrkas av DeKay & Brown (2013) , se figur 4. Vidare belyser Edmonton (2016) att gator som
är vinklade exponeras för mer sol- och dagsljus under
en vinterdag än räta öst- till västorienterade gator.
De offentliga rummen, särskilt de mindre, bör utformas med avseende på maximal exponering för
samt absorption av den låga vintersolen. Detta görs
lättast genom vidga dessa rum åt söder tillsammans med vegetation eller staket för att skydda mot
kalla nordliga vindar (Davies, 2015; Ebrahimabadi,
2015; Pressman, 1988). Samtidigt belyser Kuismanen (2005) att dimensioneringen av de offentliga rum som ska skyddas från vindarna, ofta står

i konflikt med de avstånd som krävs för den låga
vintersolen. Vilket bör beaktas vid utformningen.

FI G U R 4
Rekommenderade strukturer med avseede
på solen. Bildkälla: DeKay & Brown (2013).
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VIND
Westerberg & Glaumann (1990) undersökte även
vad svenskar ansåg om vinden, det visade sig att
även där ansåg 80–90% av de tillfrågade att bra vindförhållande i deras stad var viktigt för komforten utomhus. För bra vindförhållanden hänvisar Pijpers-van
Esch (2015) till funktionen av smalare gator, då detta
tillsammans med högre byggnader bidrar till ett lägre
vindflöde vid gatunivå. Att orientera gator tvärs genom den dominerande vindriktningen reducerar också uppkomsten av obehagliga vindtunnlar längst gatorna (Glaumann & Westerberg, 1988; Davies, 2015).
Enligt Pijpers-van Esch (2015) bör stråk avsedda för fotgängare eller cyklister inte korsa vindes
dominerande flödesriktning, inte heller hörn där
vindflödet från de höga byggnaderna är större.
Pijpers-van Esch (2015) belyser även vikten av
att inte planera områden avsedda för vistelse vid
dessa platser. Dock kan inkorporerade arkader eller överhängande tak placeras längst huvudstråk
som handelsgator, för att således erbjuda skydd
mot det eventuella vindflödet som kan uppstå
(Davies, 2015; Edmonton, 2016; Erskine, 1968).
Vidare kan olika typer av vindbrytare, se figur 5,
användas för att reducera eventuellt obehag i det offentliga rummet. Den mest effektiva kombinationen
erhålls när vindbrytare med 20% öppningar ligger
på ett avstånd som är 8–10 gånger objektets höjd,
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med en lägre porositet om 15–20% bildas endast
skydd närmast objektet (Glaumann & Westerberg,
1988; Kuismanen, 2005). Brown (2010) menar att
det största skyddade området med en måttlig vindhastighet erhålls vid användning av en vindbrytare med 50% porositet. Buskage samt trädbälten är
bra exempel på sådana vindbrytare, där barrträd
är en bra vindbrytare året om, dessa kan reducera
vindhastigheten upp till 50% och bör helst placeras vinkelrätt mot den dominerande vindriktningen
(Davies, 2015; Erskine, 1968; Glaumann & Westerberg, 1988; Hough, 1995; Kuismanen, 2005;
Manzano-Agugliaro et al., 2015; Pressman, 1988).

F IGU R 5
Sektion genom skärmar med olika porositet.
Bildkälla: Glaumann & Westerberg, (1988)
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Enligt Pressman (1988) bör man även optimera
tillgängligheten mellan olika funktioner, byggnader
och kvarter för att reducera avståndet utomhus. Ett
vanligt förekommande sätt att erbjuda sådan tillgänglighet och skydd från kylan och framför allt snön, är
att utveckla antingen skyways eller korridorer under
marken (Davies, 2015). Det bidrar till ett bekvämare sätt att förflytta sig inom det enskilda kvarteret
samt mellan olika kvarter. Det resulterar även i en
säkerhet genom att möjliggöra för människor i alla
åldrar, särskilt barn, äldre och personer med nedsatt rörlighet, att fungera mer självständigt inom
sina bostadsområden (Lu, 1988; Edmonton, 2016).
Snöakumulation i områden med tung snödrift är
emellertid ett vanligt problem, se figur 6, men kan
i det flesta fall reduceras med hjälp av aerodynamiskt planerade byggnader i en väl genomtänkt
kvartersstruktur. Skulle det krävas mer än så kan
det offentliga rummet enkelt kompletteras med ytterligare vindbrytare liknande det som nämndes
ovan. Trädbälten, buskage eller staket agerar också snöfångare då snödriftens och vindens rörelsemönster har ett tydligt samband. (Erskine, 1968;
Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005).
Hanteringen av snön samt områden för snöupplag
bör planeras väl. Davies (2015) menar att längst de
bredare gator som utsätts för mer solljus bör även
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plats för snöupplag planers för att påskynda smältprocessen. Flera mindre snöupplag fungerar bättre
än ett stort, då mängden i sin tur också är avgörande för smältningsprocessen (Edmonton, 2016;
Lu, 1988; Oikarinen, 2014). Dessa snöupplag fyller
även andra funktioner då de kan erbjuda olika typer
av aktiviteter samt kan fungerar som vindbrytare.

F IGU R 6
Vindförhållanden och snöakumulation kring
lamellhus och punkthus. De ljusare områdena betyder högre vindhastighet och således
mindre snöakumulation. Bildkälla: Glaumann
& Westerberg, (1988)
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Ur den studerade litteraturen erhölls även konkreta idéer gällande olika designprinciper och riktlinjer.
De principer som är direkt kopplade till hur de olika
byggnadselementen bör utformas för att skapa ett
sådant bra mikroklimat som möjligt presenteras här.
Initialt menar Løkken & Haggärde (2017) att man
som arkitekt i ett arktiskt landskap bör vara medveten om behovet av experimentella, revolutionerande
och öppna planeringsmetoder, för att således kunna
anpassa sig till det verkliga landskapet. Enligt Pressman (1980) bör man speciellt ta hänsyn till de inhemska, traditionella och lokala genom att uttrycka detta
med arkitektoniska och urbana detaljer som färger,
form, textur och material för att öka den psykologiska hälsan samt sociala integrationen hos invånarna.
Det finns många utopiska visioner och koncept för
hur den arktiska arkitekturen bör gestaltas. En del påstår att städer i arktiskt och subarktiskt klimat skulle
utformas likt ett enormt byggnadskomplex, eller en
stad täckt av kupoler eller suspenderade membran
för att tillhandahålla ett robust klimatförsvar under det
mest påfrestande förhållandena (Erskine, 1968). Erskine (1968) menar att den fysiska bekvämligheten
inom ett sådant komplex kan anses vara fördelaktig i
ett arktiskt klimat. Främst då dessa flexibla och multifunktionella byggnader innehållande en mängd olika
funktioner som till exempel butiker, kontor, bostäder,
offentliga lokaler (biografer, restauranger, postkon-
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tor, skolor) kan minimera behovet av rörelse och
förflyttning utomhus, speciellt under den kalla vintersäsongen. (Erskine, 1968; Pressman, 1988; Davies, 2015). Hypotetiskt menar Pressman (1988) att
man kan arbeta, handla och bo i en enda byggnad.
Konsekvenserna av ett sådant bostadskomplex
skulle förmodligen vara extrema påfrestningar av
främst sociala och psykologiska karaktärer, eftersom
en sådan stad lätt blir institutionell och introvert (Erskine, 1968; Pressman, 1988). Erskine (1968) menar att
även om öppna delar av strukturen kan ge viss kontakt med den ytter världen skulle de tendera att vara
indirekt och tvingande. Negativ erfarenhet har rapporterats från tidigare sammanhang där människor
har levt utan kontakt med den yttre världen, och det
har i efterhand föreslagits att ett mindre och mer sofistikerat bostadskomplex hade blivit mer framgångsrik (Erskine, 1968; Pressman, 1988). Erskine (1967)
anser också att i de mest påfrestande situationerna
bör sådana tekniker användas, men att det bör vara
ännu mer genomtänkt och fantasifullt, vilket skulle ta hänsyn till de konsekvenser som nämnt ovan.

”Här borde hus och städer öppna sig som blommor till vår och sommar, men även som blommor,
vända ryggen mot skuggorna och de kalla nordliga
vindarna. På så vis erbjuda solvärme och vindskydd till sina terrasser, trädgårdar och gator”
Ralph Erskine, 1968

FIGUR 7
Ideprojekt till arktisk stad
av Ralph Erskine 1958.
Bildkälla: Engelius (1988).

35

ARKTISK OCH
SUBARKTISK
ARKITEKTONISK
KVALITET
SOL
VIND
SNÖ

SOL
Kontinuerliga längor av byggnader kan skydda
zoner som trädgårdar och mindre byggnader då
kommer att reflektera värme och solljus från dess
södra fasad (Erskine, 1968). Under de mörkaste
vinterperioderna, när solljuset inte räcker till, är det
extra viktigt med ett starkt upplyst gaturum för att skapa en känsla av värme och trygghet (Davies, 2015;
Erskine, 1968). Detta kan uppnås med hjälp av stora glaspartier på markplan som tar till vara på inredningsbelysningen tillsammans med väl genomtänkt
gatubelysning (Edmonton, 2016; Erskine, 1968).
Gällande placeringen av byggnaderna, dess orientering och antal öppningar, vill man maximera exponeringen mot solen för att erhålla så mycket dagsljus
som möjligt inom byggnaden (DeKay & Brown, 2013;
Kuismanen, 2005). För att åstadkomma detta menar
DeKay & Brown (2013) att effektivt organiserade planlösningar och sektioner krävs, se figur 8. Detta kan
dock under sommarsäsongen resultera i överhettning, därför bör möjligheten att skydda sig från solen
också finnas (Kuismanen, 2005). Byggnadens norra, östra och västra fasader bör ha en glasyta på ca
30%, medan den södra fasaden bör ha en glasyta på
ca 50% (Liedl, Hausladen, & Saldanha, 2012; Davies,
2015). Samtidigt som att addera överliggande, eller
generellt stora, fönster också kan medföra en positiv
inverkan på dagsljusfaktorn då ljuset reflekteras läng-
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re in i rummen (Liedl et al., 2012). Dock bör hänsyn
tas till den lågt vinklade solen under vintertid, då det
är stor risk för uppkomsten av skuggbildning från omkringliggande natur och byggnader (Davies, 2015).
För äldre och personer med nedsatt rörlighet som
inte kan utföra utomhusaktiviteter under vintersäsongen i lika stor utsträckning som andra, bör ändå ett
tillräckligt utbud av dagsljus kunna garanteras. Detta kan till exempel erbjudas genom glastäckta, halv
varm eller varma gemensamhetslokaler eller terrasser mot söder som även fungerar som värmebuffert
(Kuismanen, 2005; Liedl et al., 2012; Davies, 2015).

FI G U R 8
Exempel på plan och sektioner med avseende att föra solljuset längre in i byggnaden.
Bildkälla: DeKay & Brown (2013).
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VIND
I arktiska och subarktiska klimat anses vinden
vara extra påtaglig under den långa vintersäsongen.
Främst då den redan kalla utomhustemperaturen
upplevs som ännu kallare med hjälp av vinden, samt
att nederbörd i form av snö rör sig i stark korrelation
med den. Detta anses vara en av de viktigaste klimatfaktorerna att ta hänsyn till vid utformning av arktiska
och subarktiska städer samt byggnader. Ralph Erskine har i många utav sina verk haft stor respekt för just
vinden vid gestaltningen av sina utopiska koncept.
Erskine (1968) säger själv att städer i norr bör öppna
upp sig likt blommor mot solen och till våren men även,
likt blommor, vända ryggen mot skuggor och kalla
nordliga vindar. Men för att kunna uppnå optimala arkitektoniska lösningar krävs god kunskap om det lokala mikroklimatet (Erskine, 1968; Kuismanen, 2005).
Erskine (1968) argumenterar att av mikroklimatiska
skäl bör en stad i arktisk miljö byggas på en södersluttning snarare än en nordlig, med avseende på att
den låga solen är intensivare där än på plattare mark,
samtidigt som ett naturligt skydd mot de kalla nordliga vindarna skapas, se figur 9. Ytterligare fördelar
kan uppnås hävdar Erskine (1968), detta genom att
vända staden mot sydost för att fånga den tidiga morgonsolen och på så vis förskingra den kalla nattluften.
I vissa fall bör även låga dalar undvikas då den kalla
luften flyter ner från topparna och lägger sig i dalarna,

något som även styrks av DeKay & Brown (2013). I
områden med permafrost är det extra viktigt att förstå det specifika klimatet, dess jordmån samt fuktförhållanden innan man kan utforma byggnader som är
anpassade för den lokala situationen (Davies, 2015).

FI G U R 9
Ralph Erskines förslag till ny arktisk stad i
Resolute Bay, Kanada.
Bildkälla: Engelius (1988).
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Med L-formade byggnader är det lättare att åstadkomma ett positivt mikroklimat inom ett kvarter än
med rektangulära byggnader, då arkitekturen i arktiskt klimat främst handlar om att öka tillgången av
sol och värme samt skydda från vind och kyla (Erskine, 1968; Kuismanen, 2005). Vindens maximala kraft mot en byggnad uppstår när byggnaden är
vinkelrät placerad mot den dominerande vindriktningen, men genom att strategiskt designa och placera byggnaderna inom kvarteren kan de lokala
vindflödet reduceras avsevärt (Kuismanen, 2005).
Snedställda byggnader, se figur 10, med en vinkel
på ca 30° i förhållande till den dominerande vindriktningen minimerar uppkomsten av motvind på läsidan
och bidrar således till ett jämnare vindmönster inom
kvarteret (Kuismanen, 2005; DeKay & Brown, 2013).
När en byggnad ska agera vindbrytare och placeras tvärs genom den dominerande vindriktningen
bör bakomliggande byggnader placeras som separata byggnader i rad utifrån vindriktningen, detta för
att skapa ett större läområde med reducerad vind
(Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005).
När en högre byggnad placeras bakom en lägre,
i förhållande till vindriktningen, kommer det vakuum
som förorsakas av den lägre byggnaden stärka turbulens mellan byggnaderna och således bidra till en
mycket blåsig lovartsidan av den högre byggnaden
(Hough, 1995; Kuismanen, 2005). Byggnader som är

högre än sin omgivning leder ner vinden mot marken
vilket stärker vindensflöde inom kvarteret och längst
gator och skapar följaktligen obehag för brukarna
(Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005).
Det tycks vara nästintill omöjligt att gestalta
höga kvarter utan att det ska medföra några obekväma konsekvenser. Men om alla byggnader är
ungefär samma höjd och placeras på ett avstånd
ca 0,7 byggnadshöjder eller ca 30 meter från varandra, kommer majoriteten av vinden passera över
byggnaderna och förhindrar således uppkomsten
av turbulenta innergårdar och höga vindhastigheter vid gatorna (Hough, 1995; Kuismanen, 2005;
DeKay & Brown, 2013; Pijpers-van Esch, 2015).
Lokalt kan vinden reduceras ytterligare med hjälp
av fasader bestående av flera lager, staket och växter som agerar vindbrytare tillsammans med aerodynamiska former på byggnaderna i sig (Erskine,
1968; Kuismanen, 2005). Kuismanen (2005) menar
att varje enskild byggnad bör gestaltas så att dess
form och materiel bidrar till att byggnaden skyddar
sig själv och sin omgivande utomhusmiljö. Vindskyddande solfångare, vindskyddande entréer samt rundade hörn skulle var och en bidra till en reducerad
vindhastighet längst de omkringliggande gatorna
belyser Erskine (1968). Den ökade vindhastigheten
som uppstår vid gatan som en konsekvens av de
stora och höga byggnaderna kan även reduceras

genom att stega ner byggnadshöjden vid hörnen,
likt pyramider. Genom att variera byggnadshöjderna
längst en gata tillsammans med utskjutande bottenvåning eller ett stort skärmtak reduceras vindhastigheten vid marknivån, där en variation mellan en
till två våningshöjder är att föredra (Erskine, 1968;
Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005;
Shaw, Colley, & Connell, 2007; Edmonton, 2016).

FI G U R 1 0
Exempel på hur vinklade byggnader bidrar
till ett större läområde än raka byggnader.
Bildkälla: Glaumann & Westerberg, (1988)
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Snön rör sig i stark korrelation med vinden, se figur 11. Detta innebär att när snön möter ett hinder
kommer dess hastighet och riktning avta och därför
ackumuleras, således uppstår de största snöakumulationsområdena, se figur 12, där vinden är som
svagast (Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005). När vindens flödeshastighet träffar
en byggnad sänks den med 30–50% och skapar
följaktligen en vindvirvel som resulterar i en snöbank nära byggnadens vägg, med ett avstånd på
cirka 1,3 eller 1,5 gånger väggenshöjd (Glaumann
& Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005). Snöakumulation bakom byggnaden kommer uppstå främst
om byggnaden är placerad tvärs genom den dominerande vindriktningen, det vill säga när läområdet
bakom byggnaden är som störst. En längsgående
placering av byggnaden kommer inte att resultera
lika påtagliga snöbanker, om vinkeln i förhållande till
den dominerande vindriktningen är mindre än 30°
(Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005).
Tomrum, mellan eller öppningar genom byggnader, bör undvikas då det orsakar stora problem,
främst eftersom tryckskillnader mellan lovart- och
läsidorna är som störst vid mitten av en byggnad
(Kuismanen, 2005). Kuismanen (2005) upplyser om
att vindtrycket på taket ändras till övertryck när taklutningen växer, samtidigt som en taklutning mellan
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14° - 21° kan bidra till både positiva och negativa
belastningar. När takets lutning är mindre än 30°
kommer tryckeffekterna att vara som minst (Kuismanen, 2005). En ökad taklutning minskar ansamlingen av snön på taken, samtidigt som ett brantare och högre tak resulterar i ett större läområde
och således ett större område för snöakumulation
(Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005).

F IGU R 11
Snöakumulation i större skala.
Bildkälla: Glaumann & Westerberg (1988).

F IGU R 12
Snöakumulation mellan byggnader, där
vinden är som svagast.
Bildkälla: Pijpers-van Esch (2015).
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För att vidare beskriva arktisk arkitektur och bostadsbyggande i arktiska och subarktiska klimat
studeras även utvecklingen av de byggnadsmetoder
som använts i norr. Enligt Hemmersam (2016) var
det initialt militära anläggningar som flygfält, hamnar
och meteorologiska stationer som byggdes i dessa
kvävande miljöer. Det militära utnyttjandet av marken var av teknologisk karaktär då Arktis uppfattades
som den yttersta gräns där livsstöd var tvungen att
levereras genom teknik, vilket även fascinerade dåvarande rymd-programmet (Hemmersam, 2016).
Den arkitektoniska strukturen som växte fram i
de mest nordligaste delarna av Arktis var till stor
del importerad. Den bestod av moduler och prefabricerade element som var tvungen att vara självbärande på alla sätt (Hemmersam, 2016). Detta är
en byggnadsmetod som används även idag, men
kanske främst kännetecknas som industriellt byggande. Enligt Lessing (2006) användes termen
industrialiserad byggnad frekvent under slutet på
förra seklet och var mestadels förstådd som synonym med systembyggnad, byggnad med prefabricerade element, monteringsbyggnad eller design
för produktion. De tidigt dominerande industriella
principerna fokuserar enligt Lessing (2006) på massproduktion med stora serier, teknisk standardisering, begränsade val- och variationsmöjligheter
och främst samordning av uppgifter och människor.

Generellt har den industriella och automatiserade
synen på bostadsbyggandet influerat många arkitekter och urban designers tillsammans med utvecklingen av den moderna tekniken i sin helhet. Kanske
mest ihågkomna är arkitektgruppen Archigram som
bildades på 1960-talet. Archigram var neofuturistisk,
anti-heroisk och prokonsumentistisk, främst inspirerad av teknik för att skapa en ny verklighet som
enbart uttrycktes genom hypotetiska projekt (Sadler,
2005). Enligt Sadler (2005) var Archigram huvudsakliga intresse en högteknologisk, lättvikts-infrastrukturerad metod som fokuserade på överlevnadsteknologi,
liknande som militären och rymd-programmet ägnade sig åt. Archigram experimenterade med modulär
byggnadsteknik, rörlighet genom miljön, rymdkapslar och masskonsumentbilder (Sadler, 2005). Deras
verk erbjöd en frestande och glamorös vision av en
kommande epok som många samtida och framtida
arkitekter och urban designers hämtade inspiration
från. Även fast de sällan behandlade frågor som social interaktion och miljö, samt att deras vision huvudsakligen bygger på en framtid med oändliga resurser.
Bland Archigrams över 900 konceptuella ritningar som producerades mellan 1960 och 1974
kanske det idag mest igenkända är Plug-in City av
Peter Cook. Konceptet föreslår en hypotetisk fan-

infrastrukturell mega-maskin (Gili, 2013). Plug-in
City är i själva verket inte en stad, utan en ständigt utvecklad megastruktur som innehåller bostäder, transporter och andra viktiga tjänster som
alla är rörliga av gigantiska kranar (Gili, 2013).
Utifrån Archigrams hypotetiska koncept återfinns
många av dessa grundläggande idéerna i verkliga
projekt världen över, framför allt deras syn på byggnadsmetoden. Lessing (2006) menar att det i dagsläget finns en stark trend mot ytterligare industrialisering av bostadsbyggandet, både i Sverige och övriga
länder. Där intresset för att bygga med moduler tycks
öka allt mer. Lessing (2006) påstår att detta inleddes
runt år 2000 när statliga och industriella kommissioner drog slutsatsen att byggnadsindustrin behövde
utvecklas för att minska kostnaderna, höja kvaliteten
och utveckla produktionsmetoder. Moderna byggnadsmetoder med prefabricerade moduler anses
bidra med just detta. Utöver en effektivisering i byggnadsprocessen, ökad kvalitet och lägre produktionskostnader ökar även säkerheten på arbetsplatserna.
Detta är något som är extra tilltalande vid
bostadsbyggande i arktiska och subarktiska klimat, då klimatet ofta medför svårigheter
och
följaktligen
oförutsedda
kostnader.
Under de senaste åren har flera företag i framför

tasistad som innehåller bostadsenheter i form av
individuella moduler som installeras till en central

allt den svenska byggnadsbranschen arbetat med
utvecklingsprogram som syftar till en mer industria-

liserad process och metod (Lessing, 2006). Företag
har utvecklat riktlinjer för utformningen av bostadshus, vilket initialt ledde till en minskad variation av
tekniska lösningar, men med positiva effekter för
upphandlingsprocessen (Lessing, 2006). I dag finns
det en mängd olika variationer då digitaliseringen erbjuder oss att snabbt ställa om industriella maskiner
genom att programmera dem efter behov. Således
återfinns de grundläggande idéerna och koncepten om ett centralt konstruktionssystem bestående
av individuella, prefabricerade, byggnadsmoduler inom många bostadsprojekt även idag. Med en
variation i form av olika fasaduttryck, som kan dölja det annars visuellt uppenbara modulsystemet.

FIGUR 13
Plug-in City av Peter Cook 1964
Bildkälla: archigram.net.
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SYNTES

I detta avsnitt presenteras syntesen av
litteraturstudien. De principer och strategier som identifierats sammanställs och
visualiseras. Syntesen kommer att utgöra
det huvudsakliga underlaget i
gestaltningsfasen.
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En öppen, inbjudande och experimentell planeringsmetod som är relevant för lokalbefolkningen,
baserad på verkliga problem och ett omfattat deltagande samt accepterar omfattningen av den starka globala omvandlingskraften är enligt Løkken &
Haggärde (2017) avgörande för bostadsbyggande i ett arktiskt klimat. Løkken & Haggärde (2017)
menar att eftersom naturen och verkligheten inte
på något sätt är statisk måste syftet med framtida
arkitektur och urban design i första hand formuleras som ett verktyg i en process som ständigt söker efter ny kunskap och därefter utnyttjar denna
kunskap och samtidigt främjar nya experimentella
lösningar. Enligt Løkken & Haggärde (2017) måste
arkitekturen sträva efter en kontinuerlig omformulering samt förnyelse och måste alltid beaktas som ett
pågående arbete, vilket summerar arktiskt bostadsbyggande urban design på ett övergripande sätt.
Pitt (2008) uppmanar att det borde finnas kriterier för att styra vår design innan vi utformar bostäder
och rum. Enligt Pitt (2008) behövs sådana kriterier för att maximera sannolikheten att vi kommer att
lyckas med att uppnå målet att skapa arkitektoniska
och urbana rum som bidrar positivt till den aktivitet
som rummet utformades för. Pitt (2008) menar att
dessa kriterier bör tjäna två syften: de borde styra design, och de borde vara utifrån dessa kriterier
som arkitekter bedömer framgången av designen.

För att filtrera och sammanställa den information
som anskaffats från litteraturstudien ovan och upprätta parametrar liknande de som Pitt (2008) nämnde,
har en matris gjorts för att strukturera informationen
till konkreta designprinciper. Utifrån olika delar av
Wikberg-Nilsson et al. (2015) samt Peña and Parshall (2012) metoder har denna filtrerings- och struktureringsmetod genomförts. En mer detaljerad beskrivning gällande tillvägagångsättet för syntens redovisas
i rapportens andra avsnitt, Metod och Process. Fokus
ligger därför på att visualisera och beskriva de arkitektoniska lösningarna för respektive identifierat problem, i relation till respektive klimatfaktor. Denna syntes, dess filtrerings- och struktureringsprocess se figur
14, resulterade följaktligen i tre avgörande klimatfaktorer samt nio typer av byggnadsrelaterade faktorer
som kan utformas för att bidra till ett bekvämt mikroklimat samt bra boendekvaliteter och attraktiva uterum.
Inledningsvis presenteras
lösningar och designprinciper ur den urbana skalan, därefter presenteras lösningar
och designprinciper som
kan appliceras på en mer arkitektonisk skala i form av detaljer hos enskilda byggnader.
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VEGETATION

GATA

15H

10-

H

SOL
Effekterna av byggnadshöjd/gatubredd är störst på gator orienterade öst till väst. Bredare gator orienterade
öst till väst för att öka andelen direkt solljus. (Pijpers-van Esch, 2015).
Gator som är vinklade exponeras för mer sol- och dagsljus under en vinterdag är räta öst- till västorienterade
gator (Edmonton, 2016).

SOL
Löv- och barrträd bidrar till behagliga skuggområden under sommaren (Pressman, 1988).

VIND
Orientera gator tvärs genom den dominerande vindriktningen för att undvika vindtunnlar (Davies, 2015; Glaumann & Westerberg, 1988)
Objekt med en porositet på 50% som placeras 10-15 hinderhöjder uppströms är optimala vindbrytare (Clayden, 2012:Glaumann & Westerberg, 1988)
Smalare gator och högre byggnader bidrar till lägre flöde av vind på gatan. (Pijpers-van Esch, 2015)

VIND
Buskage samt trädbälten agerar vindbrytare, barrträd är en bra vindbrytare året om. Kan reducera vindhastigheten med 50%, placeras mot den dominerande vindriktningen. (Davies, 2015; Erskine, 1968; Glaumann &
Westerberg, 1988; Hough, 1995; Kuismanen, 2005; Pressman, 1988)

SNÖ
Delvis skyddade gator och gångstråk med hjälp av tak eller liknande. Inkorporera arkader eller överhäng på
viktiga detaljhandelsgator, där det är möjligt, för att förbättra fotgängarnas komfort. (Davies, 2015; Edmonton,
2016; Erskine, 1968).
Snöupplag på platser som exponeras för sol påskyndar smältningen. Hellre flera mindre snöupplag än en
stor, då det också påskyndar smältningen. Snöupplagen agerar vindbrytare. (Edmonton, 2016; Lu, 1988; Oikarinen, 2014).
Optimera tillgängligheten mellan olika funktioner för att reducera avståndet utomhus. Skyways bidrar till ett
bekvämare och mer skyddat sätt att förflytta sig under vintern. (Davies, 2015; Lu, 1988; Pressman, 1988).

SNÖ
Buskage och övrig vegetation tillhandahåller ansamlingsplatser för snö, resultatet av deras vindreduceringsförmåga (Erskine, 1968; Kuismanen, 2005).
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AKTIVITET
SOL
Ytor som främjar aktiviteter under alla klimatsäsonger, flexibla och multifunktionella ytor. Bra upplysta ytor
under det mörka perioderna för att även då möjliggöra utomhusaktiviteter. Orientering med avseende på solen
för att skapa attraktiva mötesplatser. (Edmonton, 2016; Eek, 1988; Erskine, 1968; Lu, 1988; Pressman, 1988).

VIND

SNÖ
Möjligheten att kunna förflytta och transportera sig med hjälp av cykel eller andra alternativa transportmedel
ska uppmuntras även under vintertid (Edmonton, 2016).
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VOLYM

TAK

SOL
Anpassa byggnadshöjderna för den lågt stående solen. Variation i byggnadshöjder maximerar dagsljusvärdet. Volymerna placeras och orienteras för maximal exponering av vår, höst och vintersolstrålning. Det resulterande solfickorna erbjuder bekväma mötesplatser under samtliga årstider. (Erskine, 1968; Hough, 1995; Jull,
2016; Kuismanen, 2005; Pijpers-van Esch, 2015; Pressman, 1988; Westerberg & Glaumann, 1990)
En låg surface-to-volume ratio. Förhindrar värmeförluster via transmissions och maximerar uppvärmningen
av direkt solljus. (Liedl et al., 2012; Pijpers-van Esch, 2015)
Funktioner, volymer, med högre värmebehov bör placeras över funktioner med lägre värmebehov. (Pijpersvan Esch, 2015)

SOL
Är byggnaden orienterad öst till väst exponeras den maximalt för solstrålning då taket har en ensidiglutning
från norr. Är byggnaden orienterad norr till söder exponeras den för mest solstrålning då taket är platt (Kuismanen, 2005; Pijpers-van Esch, 2015).
Utforma taklutningar som bidrar till ökad tillgången till solljus för interiören samt täckta utomhusutrymmen
(Edmonton, 2016).

VIND
Lägre och något kontinuerliga byggnadshöjder, en variation mellan en till två våningshöjder, minskar uppkomsten av motvinden på läsidan. Snedställda byggnader med en vinkel på ca 30° i förhållande till den dominerande vindriktningen minimerar vindvirvlar längst byggnadens framsida, vindströmmar runt hörn samt
motvind på läsidan. Bidrar således till ett jämnare vindmönster. (Edmonton, 2016; Erskine, 1968; Glaumann
& Westerberg, 1988; Hough, 1995; Jull, 2016; Kuismanen, 2005; Pijpers-van Esch, 2015; Pressman, 1988;
Shaw, Colley, & Connell, 2007)
En djupare byggnad tillsammans med en step-down relation mellan två byggnader reduceras motvind på
läsidan. (Kuismanen, 2005; Pijpers-van Esch, 2015)
SNÖ
Snöakumulation uppstår där vinden är som svagast. Byggnadskroppar tvärsigenom den dominerade vindriktningen resulterar i stor snöakumulation på läsidan. Byggnadskroppar orienterad längst med den dominerande vindriktningen resulterar i lite snöakumulation. Effektivts är en byggnadskropp med en vinkel på ca 30°
i förhållande till den dominerande vindriktningen. (Erskine, 1968; Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen,
2005; Pijpers-van Esch, 2015)

VIND
En låg taklutning reducerar motvinden på läsidan. Är lutningen mindre än 30° kommer tryckeffekten att vara
som minst. (Kuismanen, 2005)
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SNÖ
En låg taklutning reducerar snöakumulationen på läsidan(Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005)

FASAD

ENTRÉ

SOL
Fasadmaterial som absorberar och reflekterar kort- och långvågig värme- och solstrålning. (Clayden, 2012;
Pijpers-van Esch, 2015; Pressman, 1988)
Starka färger i konstrast till det dominerande vita och gråa. (Davies, 2015; Edmonton, 2016)
Ca 30 – 40% glasyta på norra, östra och västra fasader. Ca 50% glasyta på södra fasader. Överliggande
fönster har en positiv inverkan på dagsljusfaktorn. (Liedl et al., 2012)

SOL

VIND
Utanpåliggande lager på fasaden reducerar vinden längst byggnadskroppen samt ner mot gatan. Olika typer
av porositet har olika grader av inverkan. (Kuismanen, 2005)
Vertikala skärmar och skärmtak längst lovartfasaden reducerar vindhastigheten längst gatan i marknivån.
Tät vegetation längs kortsidorna och runt hörn minskar vindaccelerationen. (Edmonton, 2016; Glaumann &
Westerberg, 1988; Hough, 1995; Kuismanen, 2005)

VIND
Om entréer placeras på lovartsidan bör vindskydd erhållas med hjälp av skärmtak längst hela lovartfasaden,
med ett djup på minst 15% av byggnadshöjden. (Erskine, 1968; Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen,
2005)
Förse en entrémynning, som placeras framför fasaden, med sidostycken om inte skärmtak längst hela fasaden erhålls, då vindtrycket på dörrarna blir mindre. En trestegsserie stänger ute vind och kyla. (Davies, 2015;
Glaumann & Westerberg, 1988)

SNÖ
Snödriften är strakt korrelerad med vindflödet, därav uppnås liknande reducerade effekter av snödriften som
för vinden.

SNÖ
Snedställda byggnadsvolymer i förhållande till den dominerande vindriktningen reducerar snöakumulationen
framför entrén. (Erskine, 1968; Glaumann & Westerberg, 1988; Kuismanen, 2005)
Förhindra att fallande is, snö och smältvatten leds mot entréer och gångstråk. Detta med hjälp av skydd och/
eller genomtänkt taklutning (Edmonton, 2016)
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MARKPLAN

INNERGÅRD

SOL
Stora glaspartier i markplan skapar kontakt mellan ute och inne, den interiöra belysningen hjälper till att lysa
upp gatan. Glaspartierna bör placeras mot aktiva interna rum, samt orienteras för maximal exponering av dagsljus (Edmonton, 2016; Erskine, 1968)

SOL
Semi-privata innergårdar med god tillgång till sol ökar den sociala interaktionen inom kvarteret. Goda solljusförhållanden erhålls då innergården har en bredd på 3–5 hushöjder och innehåller enstaka träd. (Davies, 2015;
Glaumann & Westerberg, 1988)

VIND
En större, utskjutande, bottenvåning motverkar vindförstärkningen vid marknivå, reducerar vindhastigheten
nedåt längst lovartfasaden. Tät vegetation längst bottenvåningens fasader reducerar den nedåtgående vinden
ytterligare (Edmonton, 2016; Glaumann & Westerberg, 1988; Hough, 1995; Kuismanen, 2005)

VIND
Aerodynamiskt utformad innergård och baksidor av byggnader för att minimera obehag. (Kuismanen, 2005)
Höga träd inom innergården eller centralt i ett bostadsområde reducerar vinden på effektivast sätt. Vegetation placeras för att skydda mot den dominerande vinden. (Hough, 1995; Kuismanen, 2005; Pressman, 1988)

SNÖ
Arkader och kolonnader längst gatan, inom kvarteret och mellan kvarter skapar snöskydd för fotgängare.
(Erskine, 1968; Pressman, 1988)

SNÖ
Möjliggör utrymme för snöupplag på platser där dessa exponeras för maximalt solljus och kan agera vindbrytare. Snöupplagen uppmuntrar även till lek och interaktion inom kvarteret och kvarteren. (Edmonton, 2016;
Lu, 1988)
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TILLÄMPNINGSOMRÅDE

I detta avsnitt presenteras det studerade området. En
kort beskrivning om platsens redovisas tillsammans
med riktlinjer från kommunen. Slutligen genomförs
en platsanalys som belyser platsens förutsättningar.
Resultatet av analyserna kommer tillsammans med
syntesen utgöra grunden för gestaltningsförslaget.
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OMRÅDE FÖR TILLÄMPN I N G AV I D E N T I F I E R A D E
PRINCIPER
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För att applicera de arkitektoniska principer
som presenterats i syntesen ovan har ett tilllämpningsområde valts. Med avseende på de klimatförutsättningar som nämns i litteraturstudien
ansågs ett område i norra Sverige erbjuda lämpliga förutsättningar. Tillämpningsområdet består
av två kvarter, kvarter 30 och 31, och utgör en del
av den nya stadsdelen som växer fram i Kiruna.
2010 fattade Kiruna kommun ett beslut att flytta
stadens centrum åt öster, efter att LKAB sju år tidigare informerat om att markdeformationerna från
gruvbrytningen spridit sig i en snabbare takt än väntat. Detta har resulterat i att cirka 3000 nya bostäder
måste byggas med tillhörande kommersiella verksamheter kring det nya centrumet. (LKAB, 2016).
Kiruna kommun utvecklar i dagsläget detaljplaner utifrån den utvecklings- och översiktsplan som
upprättats efter att det vinnande tävlingsbidraget
utsågs 2014. Detta möjliggör ett unikt tillfälle att undersöka, sammanställa, validera och visualisera
tidigare forskning, kunskap, erfarenheter och kvaliteter gällande arktisk och subarktisk arkitektur.
Initialt kommer en beskrivning av stadsomvandlingen i Kiruna att redovisas, följt av en sammanställning av utvecklingsplanen som Kiruna kommun
har utvecklat tillsammans med invånarna. Slutligen
kommer en mer detaljerad platsanalys genomföras.
Då det studerade området ännu inte är bebyggt har

den arkitektoniska byggnads- och platsanalysen utgått från det material som funnits tillgängligt vid utförandet av detta arbete. För att genomföra dessa
analyser har en kombination av olika metoder och tillvägagångssätt används. Främst har metoder ur bok
The image of the city av Kevin Lynch (1960) använts
tillsammans med metoder ur publikationen Lär känna
din ort av Boverket (2006). En mer detaljerad beskrivning gällande tillvägagångsättet för detta avsnitt redovisas i rapportens andra avsnitt, Metod och Process.

KIRUNA
STANDSOMVANDLINGEN

Kiruna kommun är den nordligaste kommunen i
Sverige och till ytan landets största med sina drygt
20 000 km2. Tätorten Kiruna är belägen på latitud
67.85 och ligger 14 mil norr om polcirkeln, se figur
14, mitt i den subalpina fjällbjörksregionen. Främst
karaktäriseras denna region av öppna, högt liggande platåer med enstaka bergshöjder eller lågfjäll.
Stadsbebyggelsen är belägen på lågfjället Haukivaara och de närmsta omgivande lågfjällen utgörs
av Eatnamvárri, Peuravaara och gruvan Kirunavaara
i väster samt Luossavaara i norr. Terrängen varierar
från Torneälvens dalgång på 329 m ö h, Luossajärvi på 499 m ö h, samhället på 500 – 570 m ö h, till
Luossavaaras topp på 726 m ö h. Det är 12 mil till
Gällivare, 18 mil till Narvik, 18 mil till Karesuando och 34 mil till Luleå. (Kiruna Kommun, 2014a).
STADSOMVANDLINGEN
Enligt Kiruna Kommun (2018) konstaterade man
redan i översiktsplanen från 2002 att bebyggelsen i Kiruna centralort kunde komma att påverkas
av gruvbrytningen. När efterfrågan på malm ökade
startade LKAB processen med stadsomvandlingen 2004. Kiruna Kommun (2018) menar att detta
skedde genom att LKAB uppmärksammade kommunen att detaljplanerna för områdena närmast
industriområdet skulle komma att hamna inom
deformationsområdet. Då gruvans nuvarande hu-

vudnivå, på 1365 meters djup, är utbruten visar
prognosen att deformationerna kommer att ha nått
Adolf Hedinsvägen i norr (Kiruna Kommun, 2018)
Enligt Kiruna Kommun (2018) är huvudprincipen med stadsomvandlingen att utveckling ska
gå före avveckling. Kiruna Kommun (2018) vill
att de områden som avvecklas under en övergångstid ska bli en gruvstadspark som fungerar som ett för allmänheten tillgängligt område och en buffert mot gruvindustriområdet.

KIRUNA

POLARCIRKELN

SUBARKTISKT KLIMAT

STOCKHOLM

FI G U R 1 5
Sverige, Kirunas placering,
gränsen för subarktiskt klimat
samt polarcirkeln.
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UTVECKLINGSPLAN
MEDBORGARDIALOGEN
STADSBYGGNADSPRINCIPER

Kiruna kommun genomförde initialt en stadsbyggnadstävling för Kirunas nya stadsdel. 2014 beslutade kommunfullmäktige att det vinnande förslaget,
Kiruna 4-ever, skulle ligga till grund för utvecklingsplanen, se figur 16. Utvecklingsplanen bygger även
på visionsarbetet Kiruna 2.0, en medborgardialog
samt har en bred enkätundersökning genomförts
där en kartläggning av invånarnas egna behov och
viljor tagits i beaktande. I denna analysfas analyseras resultatet av medborgardialogen, det vinnande tävlingsförslaget Kiruna 4-ever samt den
upprättade utvecklingsplanen och översiktsplanen.
MEDBORGARDIALOGEN
I dialogen understryks vikten av en levande och
trygg stadsmiljö, särskilt då det är mörkt stora delar
av året. Många föreslår bra belysning och ett tätare och mer levande centrum med fler mötesplatser
för att skapa en sådan stad. Kirunaborna anser att
det är viktigt med en stad som blandar kommersiella och offentliga verksamheter men också blandar
boende- samt upplåtelseformer. Närhet till allt och
flöden av människor ges som exempel på vad man
vill se i det nya Kiruna. (Kiruna Kommun, 2014a).
I den nya stadsdelen vill man att det ska vara
lätt att ta sig ut till naturen. Kirunaborna menar att
det som är bra med Kiruna i dag och som absolut ska tas med till nya Kiruna är att stadsmiljön
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finns i nära anslutning till naturen, friluftsområdena och vyerna. De menar även att det är just
närheten till naturen och friluftslivet som gör Kiruna till en attraktiv stad. (Kiruna Kommun, 2014a).
STADSBYGGNADSPRINCIPER
Med grund i vad som framkommit främst under
dialogarbetet, har Kiruna Kommun (2014a) utvecklat nio stadsbyggnadsprinciper som agerar vägledning för planeringen och utbyggnaden av den nya
stadsdelen. Omvandlingsprocessen sker i samspel
mellan kommun, medborgare, byggherrar och ytterligare berörda intressenter. De nio principerna
ska enligt Kiruna Kommun (2014a) både fungera som ett styrande dokument med mätbara mål
som kvalitetssäkrar till exempel utvecklingsplan
och detaljplaner, men ska också kunna utgöra ett
kunskapsunderlag för alla inblandade aktörer i omvandlingsprocessen. Principerna beskriver en tät
och promenadvänlig stad med kvalitativa offentliga
rum och presenteras nedan, dessa principer utgör
tydliga riktlinjer för kommande gestaltningsförslag.
1.
2.
3.
4.

Arkitektoniska kvaliteter och identitet som förmedlar stolthet
En tät stadskärna
Funktionsblandning
Attraktiva kluster och stråk som förbinder

5.
6.
7.
8.
9.

Levande gatumiljöer med öppna bottenvåningar
Hög kvalitet på torg och parker
Offentliga och privata mötesplatser
Promenadvänligt
Säkerhet och trygghet

STEP 4: 2033+
STEP 3: 2023

2033

2018

2023

2013

STEP 2: 2018+
STEP 1: 2013

FIGUR 16
Kirunas utvecklingsplan.
Skala 1:35000
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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Platsanalysen baseras på samtliga underrubriker, listade till vänster, och utgår från den information som i dagsläget finns tillgänglig i form av
handlingar och dokument avseende Kirunas nya
stadsdel. Dessa analyser ligger till grund för gestaltning samt placeringen av det kommande konceptuella förslaget. Platsanalysen och det huvudsakliga studerade området presenteras i figur 17.
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FI G U R 1 7
Studerat område.
Skala 1:20000
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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I den fördjupade översiktsplanen, av Kiruna
kommun (2014b), nämns behovet av ett övergripande kvalitetsprogram som skulle sätta ramarna
för stadens karaktär och särdrag. Främst gällande
stadssiluetten, områdesvisa karaktärstyper, belysning och gaturummens karaktär för att skapa en
harmoni mellan den befintliga staden och den nya.
Det som i dagsläget kan utläsas av utvecklingsplanen och medborgardialogen är att en stark identitet
och arkitektur önskas, se figur 19 och 20. Invånarna
vill att en tydlig koppling till det som idag gör Kiruna
till en unik stad ska bevaras, men samtidigt menar
dem att det nu finns utrymme för att göra staden mer
charmfull och ännu mer unik. Viktiga utgångspunkter
för stadenskaraktär är självklart naturnäringarna, det
vill säga gruvnäring och rennäring, som är grunden
för Kirunas existens. I utvecklingsplanen framgår
även riktlinjer gällande de olika kvartersstrukturerna i den nya stadsdelen, se figur 18. Enligt Kiruna
Kommun (2014a) bör kvarter mot huvudstråk variera mellan ca 4-8 våningar. Lokaler i bottenvåning
mot huvudstråk, tak anpassade för snöras samt
platsspecifik parkeringslösning uppmuntras också.

VILLA

RADHUS
KEDJEHUS
LOKALER I
BOTTENPLAN

TAK
.. ANPASSADE
..
FOR SNORAS

FLERBOSTADSHUS

FI G U R 1 8
Kvartersstrukturer.
Ej skalenlig
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.

FI G U R 1 9 -2 0
Stadskaraktär och byggstilar.
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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Sett till Kiruna i sin helhet råder det stabilt inlandsklimat. Närheten till Atlanten och Golfströmmen bidrar
till en betydligt högre vintertemperatur än vad som annars hade ansetts normalt med tanke på Kirunas geografiska position. Sommartemperaturen blir dock lägre. Sommartemperaturen sjunker inom Kirunas högre
områden och i själva fjällområdet avtar den starkt med
stigande höjd. Den torra luften bidrar dock till att låga
temperaturer upplevs behagliga jämfört med kustnära
städer under vinterhalvåret. (Kiruna kommun, 2014b).
Vintern är den dominerande årstiden och erbjuder en lång snötäckesperiod. Klimatet är, utifrån
köppens klimatklassificeringssystem, en blandning mellan kalltempererade klimat och polarklimat
(Åkerman, 2018). Det vill säga en blandning mellan
subarktiskt inlandsklimat och arktiskt klimat. Enligt
data som Kiruna kommun (2014b) presenterar i den
fördjupande översiktsplanen är medeltemperatur
i januari -14.8 och i juli +12 grader, detta bekräftas
även vid undersökning av databaser tillhandahållna
av SMHI. Under tre veckor i december råder polarnatt, då solskenet inte når över horisonten. Sommartid lyser midnattssolen under 50 dygn, se figur
21. Sett över ett år dominerar vinden från syd-sydväst, se figur 21-22. (Kiruna kommun, 2014b).
Nederbörden är liten i jämförelse med övriga delar
av Sverige, cirka 488 mm/år. Det mesta av nederbörden faller i fjällen väster om Kiruna enligt data som

Kiruna kommun (2014b) redovisar. Kiruna har idag
en stadsuppbyggnad som är anpassad efter rådande klimat, topografi, landskap och växtlighet. Stadsbebyggelsen i sydväst- och södersluttningen på ett
fjäll 500–570 meter över havet ger ett gynnsamt loW NW
kalklimat med högre vintertemperaturer jämfört med
det omgivande landskapet. Södersluttningen ger det
bästa solläget och vindskydd, utifrån litteraturen. I
S
de centrala delarna går temperaturen sällan under
-20°C. Dock är temperaturskillnaden stor inom bara
några kilometers radie. Kiruna flygplats, belägen i
WSW
låglandet cirka 6 kilometer sydöst om befintligt centrum, har ofta temperaturer upp emot 10°C kallare
vintertid jämfört med nuvarande centrum enligt Kiruna kommun (2014b). Detta är något som bör beaktas då den nya stadsdelen är belägen där emellan.
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Vindros.
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Editerad av Sebastian Sjöström.

N
JUN

JJL

MAJ

AUG
24
03

21

APR

SEP

06
18
MAR

OKT

W

E

80°

09

70°
15

60°
50°

12

40°

FEB

NOV

30°
20°

JAN

10°

DEC

S

FI G U R 2 2
Vind- och solanalys.
Skala 1:10000
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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Naturen och landskapet som kommer ligga till
grund för samt rama in skjutbaneområdet och det
två kvarteren är generellt ett flackt, låglänt område
som främst består av fjällbjörk, tall och gran (Kiruna
kommun, 2014b). För de två kvarteren som studeras
är marknivån 471 m ö h respektive 466 m ö h och
sluttar åt öster. Inom det västra kvarter är höjdskillnaden något mindre, ca en meter, medan det östra kvarter har en höjdskillnad på närmare 3 meter.
Vegetationen som består av blandskog övergår i ett
barrskogsbälte tillsammans med våtmark öst/nordöst
om det två kvarteren. Dessa naturförutsättningar
kommer till stor del bevaras då det ska utgöra en naturpark som kommer omringa den nya stadsdelen.
Naturparken kommer ligga i direkt anslutning till det
östra kvarter, se figur 23, medan en mindre kvarterspark kommer att separera de två kvarteren i öst-västlig
riktning och således integrera naturen i stadsrummet.
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FI G U R 2 3
Natur och landskap.
Skala 1:10000
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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Enligt utvecklingsplanen förespråkar Kiruna Kommun (2014a) att byggnaderna ska använda gatorna
som entrérum samt att de övre våningarnas fönster
ska orienteras med utblickar mot gatan. Detta för
att ge gatorna förutsättningar att upplevas som trygga genom ett vardagligt samspel mellan människor.
Kiruna Kommun (2014a) har i utvecklingsplanen
även upprättat riktlinjer för hur byggnaders bottenvåningar bör utformas mot trottoaren. Dessa riktlinjer beskrivs i tre kategorier utifrån läget i staden och
potentialen till stadsliv: aktiv, öppen och stilla fasad.
I utvecklingsplanen framkommer fem olika typer av allmänna platser. Varav tre är i direkt anslutning till det två kvarter som studeras
och därav beskrivs dessa mer detaljerat. Med
offentliga rum avses torg, parker, mindre platsbildningar och gatumiljöer på allmän platsmark.
I stadsdelarna skapas lokala mötesplatser i
form av mindre torg eller parker, se figur 24 och
25. Utformningen av platserna avspeglar stadsdelarnas identitet. För att alla Kirunabor ska känna
sig välkomna på de offentliga platserna utformas
dessa för att locka en bred variation av människor.
I parkerna bör det finnas en mängd olika aktiviteter såsom lekplatser, snowboardramp och ytor
för social integration. (Kiruna Kommun, 2014a).
I utvecklingsplanen eftersträvar Kiruna kommun (2014a) även en variation mellan na-

turpräglade och mer parkartade miljöer där
utformningen resulterar i funktioner och upplevelsevärden efter skiftande behov och olika årstider.

FI G U R 2 4 -2 5
Gaturum och allmäna platser.
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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GATURUM
Enligt Kiruna kommun (2014a) förväntas stadsexpansionen ske genom en välintegrerad nätstruktur
av nya gator och stråk, se figur 26. Generellt, med
hänsyn till befintliga stadsområden, har skjutbaneområdet en gatustruktur med nordväst-sydöstliga och
öst-västliga gator naturligt. Detta ansluter till P O Hallmans stadsplan som var anpassad till naturen där
naturliga brott längst gatunätet bidrog till att vindhastigheten reducerades. För att bevara kopplingen till
P O Hallmans stadsplan har även korsningstätheten
för gatustråken i den nya stadsdelen, begränsats till
50 – 80 meter (Kiruna Kommun, 2014a). Kiruna kommun (2014b) uppmanar i den fördjupade översiktsplanen att anslutningar till befintliga stadsområden
bör ske på ett sådant vis att nya gator och gång- och
cykelstråk möter befintliga stråk på ett naturligt sätt.
Vidare uppmuntrar Kiruna Kommun (2014a) breda
trottoarer för att rymma bänkar samt, längs stråk där
mycket människor rör sig, uteserveringar eller annan
möblering. Även trädplanteringar längs gatorna skulle
skapa välbefinnande och skyddar också mot kyliga
vindar. Verksamheter i bottenvåningarna, vegetation
och intressant arkitektur ska enligt Kiruna Kommun
(2014a) bidra till att göra gaturummet upplevelserikt.

FI G U R 2 6
Gaturum.
Skala 1:9000
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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KVARTERSPARK
Enligt utvecklingsplanen avser kvartersparkerna
skapa småskaliga mötesplatser som kan användas
för småskaliga aktiviteter, se figur 27. Kiruna Kommun
(2014a) ser gärna att mindre lekplatser samsas med
grönskande planteringar och rofyllda sittplatser under
sommartid, samtidigt som parkerna under vintertid
används som snöupplag, men även då lekplatser.
Kvartersparkerna är vindskyddade platser som
är gynnsamma för olika trädarter och erbjuder en
variation av exempelvis björk, gran, tall, hägg, rönn
och syren. Här finns även plats för öppna gräsytor
och perennplanteringar (Kiruna Kommun, 2014a).

FI G U R 2 7
Kvartersparker.
Skala 1:9000
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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NATURPARK
Enligt utvecklingsplanen ska naturparkerna i huvudsak bestå av befintlig vegetation. Den västra
naturparken definieras av granskog och den östra
av delvis öppen mark med blandad vegetation. Allt
eftersom staden exploateras ser Kiruna Kommun
(2014a) att kantzonen mellan bebyggelse och naturparker utvecklas och att nytt växtmaterial planteras i
vissa lägen. I kantzonen mellan parkerna och bebyggelsen, se figur 28, finns möjlighet att placera mindre
rekreativa inslag som lekplatser och sittplatser vända
mot solen. Under vintertid fyller parkerna en viktig
funktion för hanteringen av snön, då mycket av snön
från gatunätet kan fraktas ut i dessa naturparker.

FI G U R 2 8
Naturparker.
Skala 1:9000
Bildkälla Kiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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Kiruna Kommun (2014a) har i utvecklingsplanen en vision om att hållbara färdmedlen ska ges
förutsättningar att utvecklas för att öka konkurrenskraften gentemot bilen. Kiruna Kommun (2014a)
belyser att det framtida trafiksystemet i Kiruna utgår från målsättningen att resebehoven inom, till
och från Kiruna i mycket större utsträckning än idag
ska ske till fots, med cykel/spark eller kollektivtrafik.
Vilket kan ses som effektiva medel för att successivt kunna minska bilberoendet. Trots att dagens
kapacitet, till exempel i antal körfält, ligger fast i utvecklingsplanen vill Kiruna Kommun (2014a) att
biltrafiksystemet ska anpassas efter de hållbara
färdmedlens krav på framkomlighet och säkerhet.
Kiruna kommun (2014a) vill se att grönytor och
stråk utformas med hänsyn till klimatet samt med
utgångspunkt i naturlig vegetation. De uppmanar
att växtmaterialen bör väljas utifrån de förutsättningar som respektive plats erhåller. Kiruna kommun
(2014) belyser även vikten av väl genomtänkta gestaltningsprinciper för stråk med tydlig individuell
identitet för att framhäva viktiga riktningar i staden.
Det västra kvarteret, kvarter 30, ligger i anslutning
till ett bredare huvudstråk, se figur 29, vilket anses
komma vara ett stråk där både människor och trafik
kommer röra sig mer frekvent. Samtidigt ligger detta
huvudstråk ett kvarter från skjutbaneområdets nordligaste kvarterspark, samt två kvarter från intilliggande

naturpark i öst. Detta innebär att även gatan norr samt
söder om de studerade kvarteren kan anses vara stråk
där många kommer röra sig och bör därför även utformas ur det avseendet. Kvartersparken anses vara
en viktig koppling mellan de omkringliggande kvarteren, av den anledningen anses ett tydligt stråk för
fotgängare och cyklister skapas i nord-sydligriktning.

30

31

FIGUR 29
Stråk.
Skala 1:5000
BildkällaKiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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Ur ett större perspektiv kan den nya dragningen av
E10 i norr tillsammans med den nya dimensionen av
Malmvägen och Flyttleden i söder upplevas som några av de större barriärerna, se figur 30. I anslutning till
de studerade kvarteren kan huvudstråket väster om
kvarter 30 definieras som en mindre barriär då den gatan förväntas vara mer trafikerad än resterande, omkringliggande, gator. Även fast naturparken skapar ett
tydligt brott i stadsstrukturen till öst förväntas den inte
upplevas som en barriär, utan snarare som en tillgång.

30

31

FIGUR 30
Barriärer.
Skala 1:5000
BildkällaKiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.

81

PLATSANALYS
STADSKARAKTÄR OCH
BYGGNADSSTIL
MIKROKLIMAT
NATUR OCH LANDSKAP
GATURUM OCH ALLMÄNNA
PLATSER
STRÅK
BARRIÄRER
NODER

82

Nya noder kommer att uppstå i korsningarna av de
stadsövergripande stråken och således erbjuda platser för social integration, se figur 31. Kiruna kommun
(2014a) vill se att stråken behåller sin unika karaktär
och att noderna reflekterar dess specifika identitet.
För skjutbaneområdet i sin helhet kommer tydliga noder skapas längst huvudstråket som sträcker ut sig i
nord – sydligriktning, framför allt i anslutning till handelsgatan Flyttleden. Både stadsparken och naturparken kommer utgöra tydliga noder då dessa agerar
som sociala noder för hela den nybyggda stadsdelen.
I närmare anslutning till de två studerade kvarteren
anses korsningen mellan huvudstråket och den sydliga gatan ha störst potential att skapa en tydlig nod.
Den centrala kvarterspaken anses vara den tydligaste och mest påtagliga noden för det två kvarteren.

30

31

FIGUR 31
Noder.
Skala 1:5000
BildkällaKiruna kommun (2014a).
Editerad av Sebastian Sjöström.
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G E S TA LT N I N G S F Ö R S L A G

I detta avsnitt presenteras arbetets resultat,
gestaltningsförslagets olika konceptuella delar,
de applicerade principerna samt den slutgiltiga
volymstudien.
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De studerade kvarteren erbjuder ett flertal kopplingar mellan olika funktioner, aktiviteter och noder
i den nya stadsdelen. Till väster ansluter det ena
kvarteret till ett tänkt huvudstråk, där ett högre flöde av både trafik och människor förväntas. Medan
det andra kvarteret i öster ansluter till naturparken.
Mellan dessa två kvarter planeras en av stadens
kvartersparker. Det är ett sätt att integrera naturen
i den nya stadsstrukturen, vilket var ett av de tydligaste kraven som identifierades under analysen.
Detta konceptuella förslag värnar om den starka kopplingen till naturen och öppnar därför upp
sig mot kvartersparken samt naturparken i öster, se
figur 32. Naturparkens kilformade utseende erbjuder många kvarter i den nya stadsdelen en närhet
till natur. Denna kilform har även integrerats inom
dessa två kvarter. Detta genom ett mindre släpp i
kvarterets västra sida bjuder in till en rörelse genom det västra kvarteret, kvartersparken och slutligen det östra kvarteret för att där vidga sig ut mot
naturparken. Dessa släpp i kvartersstrukturen är ett
resultat av det mikroklimatförhållanden som råder
inom området, där stor hänsyn till vindens riktning
och solljusets infallsvinkel har tagits vilket har bidraget till ett väderskyddat stråk i väst–östlig riktning.
Det sluttande byggnaderna med dess takform förstärker den kilformade rörelse genom kvarteren och
tydliggör orienteringen inom respektive kvarter på ett

sofistikerat sätt. Kommersiella verksamheter ligger
i direkt anslutning till huvudstråket samt kvartersparken. Således skapas en rörelse genom och runt
om detta rekreationsområde som vidare bidrar till en
känsla av trygghet. Kvartersparken utgör en viktig
nod för dessa två kvarter tillsammans, då den representerar ett neutralt och naturligt centrum omringad
av olika funktioner. De höga fasaderna i norr bidrar
även till att den lågt stående solen har möjlighet att
reflektera ner solljus till innergården. Vidare, eftersom
höjdskillnaden mellan det två kvarteren är närmare
två våningshöjder kan lägenheter från det östra kvarteret också få en vy över naturparken, vilket är något
som bidrar till en ökad känsla av närhet till naturen.
Samtliga entréer är placerade längst respektive byggnadskropps norra fasad, för att reducera
risken att mötas av hårda vindar vid anslutning till
byggnaderna. Detta resulterar även i att de semiprivata innergårdarna utsätts för mer rörelse vilket bidrar till en känsla av trygghet. Majoriteten av
fasadens fönster vetter mot söder vilket erbjuder
mycket dagsljus i respektive lägenhet, men också en uppsyn och belysning över innergårdarna.
Balkongerna är ett byggnadselement där principerna för arktiskt och subarktisk arkitektur tydligt visualiseras. Dessa stora inglasade balkonger fungerar som
en värmebuffert under årets kallare perioder, främst
under övergångsperioderna. Utan på dessa har även

större vikdörrar placerats som tillåter de boende att
själv reglera insläppet av direkt solljus. Den viktigaste
funktionen vikdörrarna har är att kunna reglera vinden. Vid helt öppna dörrar skapas vertikala vindbrytare som leder ner vinden mot markplanet, och reducerar accelerationseffekten som annars skulle uppstå
längst resterande gata. Ovan markplanet har byggnaderna försetts med ett överhäng som bryter denna
nedåtgående vind och således reducerar uppkomsten av en blåsig gata. Dessa överhäng skapar arkader längst de omkringliggande gatorna där vinden har
visat sig vara som mest påtaglig, vilket följaktligen erbjuder ett skydd från nederbörd i form av snö och regn.

FI G U R 3 2
Konceptdiagram.
Skala 1:2000
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TOTALA MARKYTA

VOLYMER

INNERGÅRDAR

UPPHÖJDA OCH NEDSÄNKTA HÖRN

SLÄPP I FASADERNA TILL ÖST OCH VÄST

INSKJUTNA HUSKROPPAR/UTSKJUTET MARKPLAN

FI G U R 3 3
Konceptutveckling inom kvarteren.
Ej skalenlig
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Själva utformningen av byggnadskropparna och
dess lägenhetsdisposition utgår från en modern byggnadsmetodik, det vill säga med prefabricerade bostadsvolymer. Initialt implementerades maximala mått
för prefabricerade moduler som tillsammans resulterade i en lägenhetsvolym. Denna volym tillhandahåller en bostadsarea på ca 70 kvm, vilket representerar
samtliga volymer i figur 34 förutom garagevolymerna. Denna lägenhetvolym fördelades sedan runt ett
trapphus vars mått också uppfyller modulmåtten samt
tillgänglighetsmåtten. Således skapades en trespännare som i sin tur fördelades inom respektive kvarter,
utifrån konceptutvecklingen inom kvarteren i figur 33.

GARAGE

TRAPPHUS

KOMMERSIELL VERKSAMHET

BOSTÄDER

TAKTERRASSER

SAMMANSATTA VOLYMER

FI G U R 3 4
Konceptutveckling av lägenhetsvolmer.
Ej skalenlig
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FIGUR 35
Situationsplan.
Skala 1:500
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FI G U R 3 6
Sektion med vy mot söder.
Skala 1:400
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De identifierade principerna som presenterades i
syntesen har under den iterativa gestaltningsprocessen kontinuerligt kombinerats, validerats, verifierats
och reviderats för att åstadkomma detta resultat. De
principer samt dess kombinationer och dimensioner
som presenteras i figur 37 är resultatet av det mest fördelaktiga med avseende på dess verkningsgrad. Det
följande punkterna beskriver det olika principerna som
adderats till detta gestaltningsförslag mer detaljerat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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Låg taklutning med avseende på snöakumulation samt vindens flöde över kvarteret.
Inglasade balkonger som fungerar som värmebuffert.
Justerbara solraster.
Större procentuell fönsterglasandel åt söder.
Vertikala vindfångare som reducerar vindens
acceleration längst byggnaderna.
Utskjutande bjälklag ovan mark för att bryta
den vind som förs ner vertikalt.
Arkader och överhängande tak som erbjuder
väderskydd året om.
Innergårdar mer mycket vegetation för att reducera uppkomsten av vindbyar mellan byggnaderna.
Garaget erhåller step-down funktion för att
skydda innergården ytterligare från vind samt
snöakumulation.

10. Takterrasser som erbjuder ett komfortabelt
rum utomhus året om, för alla boende.
11. Möjlighet att kunna öppna upp taket ovan terrasserna för att ta tillvara på mer direkt solljus.

2

10

1

11

6
7

1

3
5

4

10

8

9

11

FI G U R 3 7
Designprinciper i 3D sektion.
Skala 1:300
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Takutformningen möjliggör för vinden att passera
över de kvarteren. Då snödriften är starkt korrelerad
med flödesvinden kan även den förväntas få ett liknande rörelsemönster, se figur 38. Då den dominerande vindriktningen råder från syd-sydväst, vilket
framgick vid platsanalysen och figur 21, har samtliga vindsimuleringar tilldelats samma förutsättningar.
I figur 39 presenteras vindtrycket på byggnaderna
där den är som mest påtaglig i det sydvästra hörnet
av kvarter 30. Här blir effekten av det utskjutande
bjälklaget ovan gatan extra tydligt då simuleringen visar ett stort läområde längst gatorna, närmast
byggnaderna. Sett ur ett större perspektiv, se figur
40, strömmar vinden som mest längst huvudstråket väster om kvarteren. Simuleringen redovisar
även en kontinuerlig vindström genom kvartersparken, vilket främst beror på att ingen vegetation har
applicerats i denna simulering. Simuleringen i figur
40 redovisar också vindens rörelsemönster inom
de båda kvarteren, där det i kvarter 30 inte uppstår
någon rörelse men i kvarter 31 en måttlig sådan.
Vidare redovisas skuggstudie inom det studerade
området tillsammans med det slutgiltiga gestaltningsförslaget, se figur 41 och 42. Skuggstudien är upprättad efter den geografiska positionen och redovisar
den sammansatta skuggbilden sett över en dag, från
klockan 06:00 på morgonen till 18:00 på kvällen, och
är daterad vid vårdagjämning samt sommarsolstånd.

FI G U R 3 8
Vindflödet över byggnaderna för
det båda kvarteren.
Vy från sydväst.
Ej skalenlig

FIGUR 39
Vindtrycket på byggnaderna.
Vy från sydväst.
Ej skalenlig.
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F IGU R 40
Vindens rörelsemönster i
området.
Ej skalenlig.
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F IGU R 41
Skuggstudie mars.
Ej skalenlig.

FI G U R 4 2
Skuggstudie juni.
Ej skalenlig.
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Det slutgiltiga gestaltningsförslaget tillgodoser även
behoven som Kiruna Kommun (2014a) redovisade i
utvecklingsplanen genom de nio stadsbyggnadsprinciperna. Där arkitektoniska kvaliteter, samt identitet
som förmedlar stolthet, visualiseras genom dess klimatanpassade utformning tillsammans med den höggradiga integrationen av naturen. De två kvarteren
förbinder även attraktiva kluster och stråk mellan huvudstråket i väster, kvartersparken samt naturparken
i öster. Dessa promenadvänliga stråk uttrycker säkerhet och trygghet inom kvarteren. Delvis med hjälp av
det väderskydd som erbjuds, men framför allt genom
orienteringen av byggnadernas fönster och entréer.
De två kvarteren med dess omfamnande form skapar också innergårdar, offentliga och semiprivata mötesplatser med ett bra lokalklimat. Detta tillsammans
med en bra ljussättning och möblering inom dessa
rum erbjuder levande gatumiljöer med en högkvalitet. Den centrala och offentliga kvartersparken, dess
omkringliggande kommersiella verksamheter samt
vinterträdgårdarna öppnar även för aktiviteter för
alla under sommaren, vintern, vardagen och helgen.

FI G U R 4 3
Vy från huvudstråket mot västra
fasaden av kvarter 30.
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FI G U R 4 4
Vy från sydväst, sommardag.

102

FI G U R 4 5
Vy från sydväst, sommarkväll.
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FI G U R 4 6
Vy från sydväst, vinterdag.
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FI G U R 4 7
Vy från sydväst, vinterkväll.

105

FI G U R 4 8
Vy från kvarterspark, mot östra
fasaden av kvarter 30, sommar.
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FI G U R 4 9
Vy från kvarterspark, mot östra
fasaden av kvarter 30, vinter.
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A N A LY S , D I S K U S S I O N O C H
S L U T S AT S E R

I detta avsnitt analyseras och diskuteras utförandet av arbetet. Resultatet av litteraturstudien
diskuteras och metodvalen utvärderas. Gestaltningsförslagets genomförbarhet och utformning analyseras tillsammans med den kreativa
processen.
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Syftet med detta examensarbete har varit att
belysa och sammanställa forskning, kunskap och
praktisk kännedom inom arktisk och subarktisk arkitekturutformning. För att således upprätta generella
principer och strategier som kan appliceras under
en utformningsprocess, och slutligen visualiseras
på ett konceptuellt förslag baserat på nutida byggnadsmetoder. Den studerade litteraturen belyser i
stor utsträckning samma viktiga faktorer att ta hänsyn till vid gestaltning i sådana klimat, även fast det
skiljer några årtionden mellan de olika publikationerna. Något som nämns allt mer i de senare publikationerna är klimatförändringarnas eventuella
påverkan på dessa, redan identifierade, faktorer.
I litteraturen påpekades arkitektoniska utmaningar främst kopplade till den generellt lågtstående solen och risken för skuggbildningar. Det mörker som
uppstår under vintersäsongen, den hårda och kalla
vinden. Även vindens korrelationen med snödriften
under vintersäsongen och slutligen hanteringen av
den mängd snö som uppstår. Dessa utmaningar är
starkt kopplade till det klimatförhållande som råder i
dessa nordliga klimat och behovet av noggranna och
väl genomarbetade klimatanalyser i ett tidigt skede är
stort, vilket understryks gång på gång i litteraturen.
Utifrån litteraturen framgår även problematiken
med att arkitekter och urban designers idag oftast
förlitar sig på klimatanalyser och principer som inne-
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fattar simpla mikroklimatiska lösningar, där någon
mer noggrann studie inte genomförts. Detta är något som visat sig kunna få allvarliga konsekvenser i
relation till den upplevda komforten i, och omkring,
staden. Den studerade litteraturen upplevs även
behandla de olika klimatfaktorer och respektive
lösningsprincip var för sig, vilket tillsammans med
simpla klimatanalyser är något som kan resultera i
negativa effekter vid en direkt kombination av dessa.
De största utmaningarna med detta arbete har varit
att objektivt kategorisera de olika byggnadsrelaterade
faktorerna. Främst baserat på huruvida de kan reducera uppkomsten av obehag, både inom- och utomhus,
kopplade till de identifierade klimatfaktorer som är dominerande i ett arktiskt och subarktiskt klimat. Den redovisade informationen har i så stor utsträckning som
möjligt sammanfattats utan personliga värderingar,
det går dock inte att utesluta att andra tolkningar av
den studerade litteratur skulle kunna göras av en författare med en annan vision, kunskap och erfarenhet.

M E TO D VA L

Att identifiera och tillämpa en specifik metod
för hela arbetet har varit svårt. Samtliga metoder visar sig vara mer generella snarare än specifika och har således inte kunnat erbjuda de
stöd och riktlinjer som önskats under visa avsnitt. Istället har olika metoder och tillvägagångssätt appliceras på olika avsnitt genom arbetet.
LITTERATURSTUDIE
Under litteraturstudien har information anskaffats
gällande relevanta klimatfaktorer att ta hänsyn till,
samt potentiella arkitektoniska lösningar som möter
dessa faktorer. Wikberg-Nilsson et al. (2015) syn på
en kvalitativ metod må vara mer abstrakt än andra
då de generellt utgår från produktdesign, men fördelen med deras syn anses vara det gemensamma sökandet efter den underliggande förståelsen. I
detta arbete har deras metod varit mycket hjälpsam
då litteraturstudiensprocess främst handlat om att
identifiera och förstå de underliggande behoven till
respektive lösning, utifrån litteratur av författare vars
synpunkter och åsikter i många fall varit subjektiva.
En mängd olika sökord användes under litteraturstudien vilket resulterade i ett stort utbud bestående av olika infallsvinklar som även underlättade
urvalet gällande relevant information i arbetets senare skede. Många genomförda projekt av tidigare
arkitekter har också studerats för att samla inspira-

tion gällande klimatanpassad arkitektur och urban
design. Denna typ av kvalitativ metod i form av en
fallstudie på genomförda projekt övervägdes men
uteblev. Främst på grund av att information som
kunde svara på frågeställningen gällande de specifika principerna och kvaliteterna inte fanns tillgänglig.
Istället valdes tillvägagångsättet som enbart innebar studier av vetenskapliga publikationer med argumentet, som även Saeed Ebrahimabadi (2015)
understryker, att vetenskapliga publikationer om mikroklimatanpassad arkitektur huvudsakligen cirkuleras
i akademins väld, och sällan når arkitekters ritbord.
Samtidigt som denna process och metod har upplevts
relevant med tanke på arbetes syfte och forskningsfråga skulle den kunna utförts på ett annorlunda sätt,
som hade resulterat i en mindre tidskrävande process. Främst genom att studera referenser i informativa arbeten mer frekvent och vid ett tidigare skede.
SYNTES
För att sammanställa den information och kunskap som insamlats under litteraturstudien användes delar av en Peña and Parshall (2012) metod
ur Problem Seeking samt ur Wikberg-Nilsson et
al. (2015) metod Design: Process och Metod. Peña
and Parshall föreslår många olika metoder och det
skulle säkerligen vara möjligt att använda sig av ett
annat tillvägagångsätt än det som använts i det-
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ta examensarbete. Metoden som valdes innebar
en form utav filtreringsprocess för att redovisa endast de viktigaste aspekterna av informationen.
Då detta arbete har handlat om att sammaställa
och navigera i en stor andel information har utmaningen varit att reducera risken för anskaffning av
irrelevant och subjektiv information. Det var där Wikberg-Nilsson et al. (2015) metod om att identifiera
överensstämmelser, upprepningar eller likheter i det
studerade materialet adderades. Som framgick i metoden nämnde även Wikberg-Nilsson et al. (2015)
att analysering av kvalitativ information handlar om
att strukturera all information så den blir övergriplig. Kombinationen av dessa metoder var mycket
användbar då samtliga faktorer tillsammans med
dess relation till varandra enkelt kunde visualiseras
och de arkitektoniska lösningarna kunde således
filtreras och presenteras baserat på dess innehåll.
Således kunde även ett mer utvecklat svar på frågeställningens första underfråga presenteras samtidigt
som ett svar till den andra underfrågan redovisades.
De klimatfaktorer och relaterande byggnadselement som syntesen presenterar är strikt sammansatt fakta utifrån den information som anskaffades
genom den studerade litteraturen. Frågeställningens
utormning samt arbetets syfte och mål hade en tydlig korrelation med resultatet av syntesen. Här bör
påpekas att författare med annan kunskap och erfa-
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renhet kan tolka informationen annorlunda. Lika så
författare som studerat ett ännu större utbud av litteratur kanske skulle kommit fram ytterligare lösningar.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Gällande utförandet av analyser för den tänkta
platsen tillämpades olika metoder under processens
gång. Eftersom förutsättningarna för en platsanalys
endast har varit tillgängliga handlingar som utvecklings- och översiktsplan har dessa använts som huvudsaklig informationskälla gällande planerna för
den nya stadsdelen. Detta har till viss del gjort det
svårt att fullt ut kunna applicera en analysmetod för
de tänkta kvarteren då det ej gått att studera den
omkringliggande strukturen, byggnadsstilen, arkitektoniska karaktären, de naturliga mötesplatser
och upplevda barriärerna. Istället har subjektiva bedömningar gjorts utifrån vad som beskrivits och redovisats i handlingarna. Valet av analyserat område
hade sina fördelar med tanke på att det funnits mycket information att ta del av, främst i form av Kirunas
egna visionsarbete för den nya stadsdelen. Till exempel har den genomförda medborgardialogen som
presenteras i handlingen Utvecklingsplan av Kiruna
Kommun (2014a) samt En vision med övergripande
mål av Kiruna Kommun (2013) kunna användas för
att få en uppfattning om vad invånarna anser vara
viktiga boende- och stadskvaliteter i ett arktisk och

arktiskt klimat. Även vad Kirunaborna specifikt vill ha
och vad de förväntar sig av den nya stadsdelen. Således har egna omfattande intervjuer med medborgare
ej ansetts nödvändigt. Dock är dessa handlingar några år gamla och en uppföljning, av de handlingar som
nämnts ovan, skulle kunna ha bidragit till ytterligare
information som hade varit relevant i denna fas. De
sammanställda byggnadsstrategier som Kiruna Kommun (2014a) presenterade i utvecklingsplan baseras
på medborgardialogen och har således agerat som
underlag och riktlinjer under gestaltningsprocessen.
Utförandet av det mer platsspecifika analyserna
har främst utgått från Kevin Lynchs (1960) metod.
Även fast Lynchs metod är en av det metoder som
faktiskt kräver ett platsbesök tillsammans med noggrann analys av platsens olika funktioner och abstrakta känslomässiga karaktär ansågs den ändå vara
användbar inom detta arbete. Främst då det handligar och dokument som funnits till förfogande har
varit av en hög detaljeringsgrad och kunnat beskriva
den tänkta miljön på ett känslomässigt och abstrakta
sätt likt det Lynchs analysmetod kräver. Analyserna
har även genomförts baserat på de klimatfaktorer
som visade sig vara relevanta. Således består analysfasen till viss del av tidigare beprövade metoder
tillsammans med egna tolkningar. Även andra enskilda analysmetoder, främst föreslagna av Boverket
(2006), och i kombination av varandra har övervägts.

Men då dessa har krävt mer djupgående analyser
av befintlig bebyggelse ansågs dessa vara svåra
att tillämpa och således bidra till mindre information.
Det bör även här understyckas att de tolkningar
av utvecklings- och översiktsplanen som i detta arbetet är genomförda, har baserats på egen personlig
erfarenhet, kunskap och vision. Med undantag för
viss vägledning via handledningsmöten med David
Chapman samt anställda på Nordmark & Nordmark
Arkitekter. Dessa subjektiva bedömningar och tolkningar skulle således kunna skilja sig avsevärt mellan olika författare med en annan initital erfarenhet,
kunskap och vision. Vilket vidare skulle kunna resultera i att andra faktorer idenitifierats, analyserats
och tagits hänsyn till under analysfasen och därför
haft en dirket påverkan på underlaget till resultatet.
GESTALTNING
Gestaltningsfasen har haft för avsikt att presentera
arbetets resultat genom att synliggöra den information som anskaffats i litteraturstudien och som filtrerats i syntesen. För att möjliggöra detta krävdes olika metoder och processer då någon specifik metod
inte erbjöd de riktljiner som krävdes med tanke på
förutsättningarna. Den iterativa processen som används under gestaltningsfasen har främst utgått från
Wikberg-Nilsson et al. (2015) samt Östman (2016)
idéer om gestaltningsprocesser. Wikberg-Nilsson et

al. (2015) menar att syftet med iterationen i processen är att säkerställa att de identifierade behoven
uppfylls. För att säkerställa detta har inte några direkta processteg följts, istället bestod processen av
korta faser för att kontinuerligt kombinera, validera,
verifiera och revidera olika förslag. De olika principkombinationerna har utvärderats baserat deras
verkningsgrad utifrån de lokala klimatförhållandena,
främst genom vindsimuleringar och skuggstudier.
Att mer strukturerat utvärdera och dokumentera de olika kombinationerna samt dess resultat
hade möjligen underlättat processen till viss del.
Framför allt den senare delen av processen då
upprättandet av konceptutvecklingen skulle redovisas. Gällande de programvaror som använts kan
andra tillvägagångsätt ha valts. Valet av att använda ArchiCad 21 grundade sig i en vilja av att personligen utveckla kunskap inom detta program,
detsamma gällde valet av renderingsprogram.
Valet av programvara och arbetssätt är något
som baseras på respektive författares egna preferenser och erfarenhet. Där även subjektiva bedömningar görs huruvida saker presenteras. De utvärderingar som genomfördes gällande simuleringarna
grundar sig också på subjektiva bedömningar, men
med det gemensamma avseendet att åstadkomma
det bästa resultatet. Vilket således talar för att processen tillsammans med utformningen hade kun-

na utvecklats i en annan riktning, av en annan författare med annan initial kunskap och erfarenhet.
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Gestaltningsprojekt har förekommit under tidigare
delar av utbildningen, men då med andra förutsättningar och fokus. Till exempel har en central plats
med tydlig omkringliggande och analyserbar bebyggelse funnits till förfogande, där fokus har legat på att
producera fullständiga bygghandlingar eller liknande.
Vad som kanske är välkänt av många som studerar
eller har studerat samma utbildning så förekommer
sällan undervisning i rena arkitektoniska kvaliteter,
hur dessa bör appliceras samt hur man bör tänka med
skalor, färgsättning, fasaduttryck med mera. Att genom detta examensarbete få studera, sammanställa
och applicera just sådana arkitektoniska kvaliteter och
principer ansågs därför som ett bra tillfälle att utveckla
mina egna arkitektoniska kunskaper och erfarenheter.
Valet att låta gestaltningsförslaget upprättas i ett
område i norra Sverige baseras på det stora intresset
för bostadsbyggande som existerar där i dagsläget.
För att styrka verklighetsförankringen i detta gestaltningsförslag valdes därför två kvarter i Kirunas nya
stadsdel, för att i en pågående utformningsprocess
kunna presentera ett klimatanpassat förslag som beaktar de främsta klimatfaktorerna. Samtidigt är Sverige, och framför allt norra Sverige, i framkant med
byggnadsmetoder som innefattar de moderna modulkonstruktionerna. Detta val är det som varit mest avgörande för arbetets resultat, då andra förutsättningar
och riktlinjer skulle ha erhållits vid analys av en annan

kommuns, eller lands, utvecklings- samt översiktsplan. Men det bör understrykas att det principer och
kvaliteter som identifierats och applicerats på detta
gestaltningsförslag är direkt kopplade till den information som anskaffats under litteraturstudien. Således
utgör syntesen ett generellt underlag som kan appliceras på andra gestaltningsförslag, i andra områden
med andra naturliga förutsättningar. Varför detta arbete resulterade i just denna utformning beror främst på
den dominerande vindriktningen inom det två studerade kvarteren tillsammans med solens rörelsemönster.
Själva utformningen av byggnadskropparna och
dess lägenhetsdisposition utgår från en modern
byggnadsmetodik, det vill säga med prefabricerade
bostadsvolymer. Då detta gestaltningsförslag varit
på konceptuellnivå och avgränsat från fullständiga
planlösningar, var detta en lägenhetsutformning med
tillhörade mått samt typologi som antogs i ett tidigt
skede och som inte har kompletterats och validerats
ytterligare. Främst då fokus i arbetet har legat på att
visualisera och studera de identifierade principerna.
Av egna erfarenheter det tillvägagångssätt som
beskrivs under Konceptutveckling på sida 89 att
föredra i dessa tidiga skeden. Att över huvud taget
bygga med prefabricerade moduler anses i många
fall vara det mest fördelaktiga sättet att bygga på,
framförallt ur en ekonomisk synpunkt, vilket oftast
är det mest avgörande perspektivet i många verkli-

ga projekt. I ett arktiskt eller subarktiskt klimat bidrar
det även till fördelar under själva utförandet, då mindre tid behöver spenderas ute på byggnadsplatsen
i det krävande klimatet. Således reduceras risker
för arbetsplatsskador samt skador på själva byggnaden, vilket den platsbyggda-metoden löper större
risk att bidra med. Att modulanpassa byggnaderna
var därför ett val som kändes självklart och skulle
bidra till att projektet upplevdes mer realistiskt utifrån den valda platsen. Skulle man istället ha valt
att gestalta dessa kvarter utan någon vidare tanke kring produktionen kanske det hade resulterat
i en annorlunda utformning, med fria disponering.
Den största utmaningen avseende gestaltningen
har varit att kombinera det olika principerna med varandra, för att hitta den bästa möjliga lösningen. Som
har framgått i rapporten är de främsta klimatfaktorerna att ta hänsyn till sol, vind och snö. Eftersom den
dominerande vinden angriper det två kvarteren från
syd-sydväst skapades en konflikt med tillgången till
direkt solljus inom kvarteren, speciellt under vintersäsongen då solen endast står lågt i söder under
någon timme. Detta är ett känt fenomen och något
som också nämndes i litteraturstudien av Kuismanen
(2005). Detta är ett tydligt exempel på en förutsättning som bidrog till just denna typ av kvartersutformning. Hade en annan plats valts där den dominerade
solen och vinden inte angripit platsen från samma

väderstreck hade det kanske resulterat i en mycket
annorlunda utformning. Något som också framgått i
rapporten är att väldigt många av de negativa effekterna beroende på vinden och solen kan reduceras
med hjälp av väl genomtänkta och placerade byggnadsvolymer. Därför genomfördes många vind- och
skuggsimuleringar i ett tidigt skede av gestaltningen.
Detta resulterade i att båda kvarteren består av
slutna byggnadskroppar mot norr och söder med
öppningar i väst och öst, med en till två våningshöjder
högre volymer i kvarterens diagonala hörn tillsammans med en kontinuerlig slutning åt öst respektive
väst. Således skyddas innergårdarna mot den dominerande vinden från syd-sydväst, samtidigt som
de sluttande byggnadskropparna tillsammans med
öppningarna i öst och väst bidrar till att direkt solljus
har möjlighet att nå stora delar av innergårdarna sätt
över ett dygn. Denna lösning tillsammans med den
grundläggande orienteringen av byggnadsvolymerna
grundar sig i att en hög exploateringsgrad har eftersträvats, med avseende på att ett parkeringsgarage
under ena de östra byggnadern skulle vara realistiskt.
Samtidigt som helt slutna kvarter också hade
kunnat bidra till bra vindförhållanden skulle även
bra sol- och vindförhållanden kunna tillhandahållas genom mer uppbrutna kvarter med flera mindre byggnader, men där exploateringsgraden inte
hade kunnat hålla samma höga nivå och par-

keringslösningarna hade varit för dominerande.
Inom detta arbete och i denna gestaltningsprocess har fokus legat på de arkitektoniska principer
och kvaliteter som identifierats under litteraturstudien, samt hur dessa kan appliceras exteriört och
således forma byggnader. Följaktligen har de interiöra förhållandena studerats sekundärt. Även
fast hänsyn tagits till varje enskild lägenhet, främst
med avseende på dagsljus, så kan utformningen ha resulterat i en annorlunda volymfördelning
samt byggnadsorientering. Såvida mer djupgående
analyser och utredningar hade utförts med avseende på varje enskild lägenhets termiska klimatet.
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Detta examensarbete skulle kunna vidareutvecklas i många olika riktningar. En intressant riktning
samt fortsatt arbete utifrån denna studie skulle vara
att närmare undersöka de interiöra förhållandena, det termiska klimatet. Det vill säga att studera,
identifiera, applicera och kombinera arkitektoniska
samt konstruktionstekniska lösningar och principer
för bostäder i ett arktiskt och subarktiskt klimat. För
att sedan kombinera dessa med de mer exteriöra
principer som identifierats i detta arbete. Således
skulle olika konstruktionsmetoder kunna studeras
tillsammans med optimala lägenhetsutformningar
och interiöra faktorer som exempelvis dagsljusförhållanden. Att studera huruvida det skulle vara möjligt
att genomföra detta gestaltningsförslag med tillhörande principer, sett ur ett ekonomiskt perspektiv,
hade också varit intressant. Då fokus skulle kunna ligga på att vidareutveckla gestaltningsförslaget
med avseende på en fullskalig modulanpassning
samt energiberäkning av byggnaderna, för att sedan kunna redovisa huruvida det skulle vara ekonomiskt lönsamt att tillämpa dessa principer eller ej.
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