
PÅ TOPPEN AV BERGET _ 
ny toppstuga och bergsstation på Funäsdalsberget

PROGRAM_FÖR VILKA?

Idag bor ca 2000 personer i Funäsdalen och Funäsdalsfjällen gästas av ca 1 miljon övernattande turister om året. Turismen svarar 
som sagt för huvuddelen av sysselsättningen direkt eller indirekt. Funäsdalsberget besöks mest under vintersäsongen men erbjuder 
även en mängd aktiviteter under resten av året. Berget som under vintern används av skidåkare, scoterförare och 
isklättrare intas under sommar och höst av vandrare, cyklister, klättrare, paraglideåkare och ryttare. En toppstuga bör därför erbjuda 
restaurang och service  för sina besökare men även bara möjlighet till värme och skydd för dem som önskar det.
Den närmare kopplingen mellan berget och byn som uppkommer i och med kabinbanan ger en ny möjlighet för toppstugan att fylla 
en funktion i byn. En samlingsplats likt ett allmänt vardagsrum med lokaler som kan anpassas efter behov och erbjuda utrymme för 
områdes många föreningar, konstnärer, filmskapare och ungdomar.
                     
             

Restaurang, skybar och värmestuga 
ca 400 kvm
ca 100 sittande platser

Allmänt Vardagsrum/ Multiyta för 
utställningar, filmvisningar, föreningsmöten etc.
ca 100 kvm

WC
Personalutrymme
Förråd 
Teknikutrymme
ca 100 kvm

Bergsstation för kabinbana 
ca 200 kvm

Vandrings- och 
ridled på bak-
sidan av berget.

Via Feratta 
för klättring 
från byn till 
toppen.

Slalombackar, används 
av mountainbikeåkare 
under sommartid.

Övriga besökare kom-
mer till toppen med 
kabinbana från byn.

Planerade framtida 
slalombackar

Renhägn

BEFOLKNINGEN

VIKTIGA KOPPLINGAR

VAR I SVERIGE?

1. Mellan berg & by

2. Omgivande fjällvärld, 
visuell kontakt

3. Mot skidbackar, skapa 
skyddade rum

0-10  
* 105 st

Totalbefolk-
ningen 2009:   
folkbokförda 

TURISTER

Totalt antal 
övernattande 
turister 2009: 

1178547 st

varav 

10-20  
* 182 st

21-45  
* 478 st

66-79        
* 276 st

VILKA RÖR SIG PÅ FUNÄSDALSBERGET?
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KONTEXT_”SVERIGES TAK”

Funäsdalen (sydsamiska: Bïenjedaelie) är en tätort i västra Härjedalens kommun, belägen nära gränsen till Norge. 
Funäsdalen är centralaorten i skidområdet Funäsdalsfjällen, som i övrigt består av Ramundberget, Tänndalen, Tännäskröket (Tännäs) 
och Funäsdalen. 
Funäsdalsfjällen är och har således varit, till skillnad från exempelvis Åre, ett område med skidanläggningar inom ett avsevärt avstånd från själva 
Funäsdalsbyn och man har varit beroende av bil för att ta sig mellan orterna vilket har skapat begränsningar för turister.
Härjedalen är det högst belägna landskapet i Sverige och kallas ofta för ”Sveriges tak”.
Området är högalpint, med de högsta fjällen söder om polcirkeln, 30 fjäll på över 1 000 meter och medelhöjden i Härjedalen är 600 m.
Funäsdalsberget mäter 980 m ö h och erbjuder en 15 mils utsikt över fjälvärlden.
Funäsdalen har en gammal näringstradition av djurhållning och turism och även idag får de runt 2 000 bofasta sin inkomst från turism, jord-och skog, rennäring samt 
offentlig verksamhet och service. Turismen svarar för huvuddelen av sysselsättningen.
Skidområdet Funäsdalsberget har utvidgats under de senaste åren och har nu den högsta fallhöjden och längsta pistlängden av orterna i Funäsdalsfjällen och som 
följd har även Funäsdalsbyn utvecklats starkt genom att det byggts fler lägenheter och villor utöver turistbäddar. 
Idag tar man sig upp till toppen med stols- och släpliftar men i och med att man bygger ut nedfarterna på berget ökar behovet av en smidig anknytning till byn och en 
tätare koppling mellan by och berg. 
Det finns idag planer för att bygga en kabinbana från centrum av byn upp till toppen av berget och en ny topprestaurang.
Dagens toppstuga har haft sin plats på toppen av Funäsdalsberget sedan 1960-talet och inhyser idag restaurang på 150 kvm. 
. 

KONTEXT_SYNLIGHET

När man närmar sig Funäsdalen är dagens toppstuga ett tydligt riktmärke, när man ser ljuset från toppen vet man att det inte är långt kvar till byn.
Med läget på toppen av berget får även en ny toppstuga en möjlighet att synas på ett unikt sätt,självklart under dag- men främst på kvällstid.
Med tanke på att dagarna är korta under vintern blir detän viktigare att huset syns då det är mörkt.

Ett riktmärke på berget från vilken den omgivande fjällvärlden breder ut sig.
En ny kabinbana som knyter by och berg närmare varann och ökar tillgängligheten.
Ett hus som lever och förändras med årstiderna, formad efter väder och vind.
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Situationsplan 1:2000/A0

Funäsdalssjön

Skidbackar på bergets östra sida

Platssektion 1:500/A0

Takplan

I SYMBIOS MED NATUREN
Form efter väder och vind. 
Ett hus som förändras med årstiderna.

Form efter väder och vind. 

Efter att ha identifierat de starkaste vindriktningarna och platserna i lä har 
huset få ta form därefter. 
Solen rör sig mellan de skyddade uterummen från morgon till kväll 
och ändras under året, vintrarna är mörka men under sommaren
dröjer solen sig kvar.

Ett hus som förändras med årstiderna. 

Samerna delar in året i 8 årstider:
vinter, vårvinter, vår, vårsommar, sommar, höstsommar, höst & höstvinter baserat 
på renarnas hållning och skötsel. De ser tiden som en cirkel snarare än en linje, 
allting upprepas och genom att följa naturens rytm förstod man när olika årstider 
närmade sig.
På liknande sätt fungerar livet i en ort som till stor del lever av naturen och turis-
men, livet anpassas efter rådande säsong, hög- eller låg, och det gör huset 
likaså. 

De starkaste vindriktningarna

Uteplats i lä

LAGER PÅ LAGER
Likt man klär på sig för kyla och skalar av för värme, 
samma princip bygger huset på. 

Varm kärna
Går i 3 plan och innehåller 
personalutrymme, teknik,
förråd, kök och skybar.

Öppningsbart skal
Innrhåller multiyta, värmestuga och 
restaurang.

Skydd mot vind och snö
Hindrar blåsten och snödrivebilding.

Gemensamt tak 
Sammanbinder toppstuga och 
bergsttationen, skyddar mot snö och regn.

KONCEPT

Bergsstation för 
kabinbana

Toppstuga

morgonsol

middagssol

kvällssol
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middagssol

skybarkök

bar

restaurang

frd

teknik

omkl.
personal

multiyta

värmestuga

på- & avstigning
bergsstation

uteplats

uteplats

uteplats

skidförvaring

Plan 1Plan 0

Sektion B-BSektion A-A

Stängd fasad mot norr

Stora glasöppningar åt söder

Takets lutning styr över vind och snö

Fjällbjörkar hindrar snödrivebildning på norrsidan

Sektion C-C

Planer & Sektioner 1:200/A0

Plan 2



Ett hus som förändras med årstiderna

VÅR_ 
Efter skidsäsongen är över i slutet av april 
tar en lugnare säsong vid. Turisterna är 
färre och toppstugans lokaler är i större 
mån tillgängliga för byborna. 
Restaurangen stängs igen för en period 
men multiytan är fortfarande tillgänglig för
föreningsmöten, filmvisnngar eller 
konstutställningar av lokala konstnärer.

Multiyta

Restaurang Restaurang

Värmestuga Värmestuga

VÅR_ Konstutställning i multiytan. SOMMAR_ Kvällsmingel i restaurangen. HÖST_ Svampplockare kan vila på uteplatsen. VINTER_ Paus vid öppna spisen i värmestugan.

SOMMAR_ 
Till sommaren fylls byn på av turister igen 
och många söker sig upp på berget för 
att vandra, klättra, åka 
mountainbike down hill 
eller bara se på utsikten. 
Under denna period är det främst 
restaurangen som är öppen.

HÖST_ 
Fjällen byter färg och 
värmestugan står öppen för 
förbipasserande vandrare, svamp och 
bärplockare.

VINTER_ 
Under största delen av året är skidback-
arna öppna och folktillstömningen uppe 
på berget är stor.
Hela huset hålls öppet och 
tillgängligt för alla.

Multiyta



MATERIALITET OCH SYNLIGHET_

Med det unika läget i de svenska fjällen vill jag skapa en byggnad som fungerar som riktmärke genom sin synlighet och samtidigt kopplar an till den omgivande 
bebyggelsen i val av material. Att ta avstamp i den lokala byggnadstraditonen för att sedan kunna omtolka den till något nytt. 
Trä, betong, plåt och glas är de olika beståndsdelarna. 
Betong i kärnan, massivträ i höljet som omsluter, glas åt söder för utsikten och solljuset samt ett blankt aluplåttak som reflekterar himlen under dagen och leder 
ljuset på kvällen.   
Taket lutar i vindens riktning och skjuter rygg åt norr för att leda över vind och snö från uteplatserna och materialet från taket återkommer i fasad i form av kassetter 
med perforerad plåt och isolerglas vilka för in ett diffuserat ljus och gnistrar utåt på kvällen. På golvet läggs kubbgolv som tål pjäxor men dämpar stegljud.
Väggpaneler inomhus kläs med renlav som har en akustisk egenskap och kopplar huset an till naturen utanför.

MATERIALITET & SYNLIGHET

Sektionsperspektiv 1:50/A0
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