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Öring
Fiskas framförallt under vår och tidig sommar. Minimimåttet för att ta få upp 
öring är 50 cm, i annat fall avkrokas den och sätts försiktigt tillbaka.

Mygg. 
Trivs längs med ån i främst snår och fuktiga marker.

Älg
Stort älgbestånd. Jakt bedrivs med start i september varje år.

Bäver
Stor chans att se bäver på siten kring skymning. Bygger sin damm och hydda 
av grenar, kvistar och slam. Vanligtvis ligger hyddans ingång under  vattenytan. 
En vuxen bäver kan under en natt gnaga av ett träd med 50 centimeters 
 diameter. 

Nätting

Det fiske som bedrivits sedan flera hundra år tillbaka och som gjort Rickleån vida känt 

som en av de mest givande i Sverige är Nätting-fisket.

Nättingen, nejonögat, eller netingen, är en ca 30cm lång, blågrön, ålliknande och slem-

mig men benfri skinnfisk, försedd med sugmun. 

Nätting fiskas i Netingforsen på hösten och nätterna bör vara becksvarta och månen stå 

i nedan. Nättingen fångas i strutformiga ”stockar” som är ca 1 meter långa. Den bredare 

änden, som är utrustad med en tratt av plåt har ett nättingstort hål i mitten och denna 

läggs nedströms. Sedan stenar man fast stocken i skrevor i forsen, s.k. rum, som alla 

har sina särskilda namn. Som t.ex. Strihälla, Netinghöle, Hällsnuttan, Skravle, Mittihälla, 

Bränthällsspricka, etc.

Nätting-fisket i forsen är samfällt och varje jordägare i Rickleå by har fiskerätt i 

 proportion till skatt enligt ett ålderdomligt system baserat på de gamla beräknings-

grunderna ”skäl och kappland”.

Harr
Harren är en god matfisk som bör tillagas direkt vid fångst då köttet annars 
snabbt blir förstört. Den nappar på fluga. En orsak till detta är att harren är en 
utpräglad insektsätare. Harren tar också villigt mask och spinnare.

Tjäder Orre
Orr- eller tjäderspel i skogen är mytomspunnet och storslaget att 
uppleva. 
Tjädertupparna slår med vingarna och knäpper med näbbarna 
samtidigt som de bröstar upp sig och visar sin fjäderskrud.

Fjällren
Renar har sitt vinterbete runt siten.  

Trollslända
Äter mygg men äts av harr och öring.

Blåbär
Gott gratisnöje från slutet av juli till mitten av augusti.

Hjortron
Guld och rikedom.
Plockas bäst under ljusa julikvällar med lågtstående sol i ryggen.

Ormbunke
Trivs i fuktiga marker och ger urskogen Johan Bauer-känsla.

Odlingsmarker

Tallar på tillväxt 8-10 år

Granskog 80-100 år

Björkskog med undervegetation av  b la 
ormbunke och midsommarblomster

Fors

    Händelser vid Rickleån
  Maria Orvesten, Arkitekturskolan, KTH.  Handledare: Markus Aerni

3 möten i 3 skalor

Människa - Natur:
Hur sker mötet mellan människa och natur år 2012?

Byggnad - Plats:
Hur förhåller sig byggnaden till topografi och landskap?

Människa - Byggnad - Natur:
Hur förmedlar byggnaden mötet mellan natur och människa?

Programmet för min byggnad tar avstamp i den växande trend av sk. naturturism. STF lät göra en  undersökning år 2010 om 
de starkaste växande trenderna de närmaste åren.  I den skrivs:

1. Vildmarkstrenden
• Längtan ut i vildmarken och naturen är en stark trend som kommer att förstärkas i framtiden.
• Omgivningen skall vara obefolkad, tyst och inbjuda till spänning. Kanske förhöjs upplevelsen med hjälp av björnjakt eller 
flugfiske från en karg, kall och blåsig klippa.
• Svenska vilda djur ses som en tillgång och blir en attraktion. Mötet skall allra helst ske i sin naturliga
omgivning.
• Den infödda, lokala guiden blir efterfrågad då han/hon är nyckeln till naturen och den mäktiga  vildmarken.

2. Exotismtrenden
• Ju längre norrut vi kommer i Sverige desto mer exotiskt blir det.
• Önskan att uppleva det exotiska är stark och i takt med utflyttningen från de norra delarna av Sverige blir dessa trakter 
alltmer spännande att utforska.
• Fjäll, ishotell och karga landskap med väderslag och naturfenomen som inte finns i övriga Sverige lockar med magi och 
mystik.

3. Ensamresan
• Att få resa själv är en stark önskan för många människor nu. Det ses som en lyx att få lämna alla måsten bakom sig om så 
bara för ett dygn.
• Ensamresenären söker egna ostörda och unika upplevelser i sin egen takt och på sitt eget sätt.
• Det allt stressigare och bullriga vardagslivet med utbrändhet och andra stressjukdomar kommer att skapa ett större behov 
av ensamhet och avskildhet för en växande skara människor i framtiden. Kanske rentav på recept?

4. Aktiva upplevelser
• Människans fritid blir mindre och mindre. Vi hinner sällan utöva våra fritidsintressen, träna eller  uppleva något.
• Semestern blir för många ett tillfälle att vara aktiv och uppleva det som inte hinns med i vardagen.

5. Mina rötter/hemvändare
• Det säkraste smultronstället är och förblir för många även i framtiden barndomens hembygd. Den är bekant och unik för 
bara mig.
• Att återvända, uppleva och söka sitt ursprung känns tryggt och själsligt stärkande för framtidens turist också.

6. Se-Sverigetrenden
• Den svenska turisten vill utforska Sverige mer och på ett annorlunda sätt.
• Åka Inlandsbanan, köra bil, motorcykel eller kanske rentav cykla småvägar genom Sveriges inland hela vägen upp till 
 Treriksröset är en dröm för många. Utan att ha bråttom.
• De vill se och uppleva annorlunda, orörda och oupptäckta delar av landet. Utforska den svenska  faunan.
• ”Varför inte gräva där man står?” frågade sig någon.

7. La Dolce Vita
• Resandet kräver komfort bland annat i form av ett bra boende, bra service och fräscha interiörer. Allt viktigare i takt med 
vår höjda standard.
• Bekvämt och avkopplande är ledorden. Ibland lyxigt.

Rickleån ligger i Västerbotten mellan Umeå och Skellefteå. Den flyter under sina 2, 5 mil genom tre  samhällen där Bygdsiljum 
,som ligger vid mynningen från Bygdeträsk är det första. Där ligger  Martinsons Sågverk vars verksamhet är en stor del av 
 sysselsättningen för samhället.

Nedström ligger Robertsfors, ett gammalt brukssamhälle vars huvudnäring har ändrats flera gånger under årens lopp. 
Robertsfors bruk var ett självförsörjande järnbruk och efter det ett sågverk invid Rickleån. Bruket har producerat papper, 
sprit, glas och numera industridiamanter. Bruket gav namn till samhället och var det största bruket i den västerbottniska 
 bruksindustrin. Numera är bruksbyggnaderna museum och längs med Rickleån finns en gammal, nyligen iordningställd 
 flottarstig som visar var timmer har flottats ner till bruket. 

Intill kusten ligger Sikeå med en, idag, nedlagd hamn som även den var kopplad till bruket.

Numera är Rickleån mest känt för sitt fina fiskevatten men genom att  ett arbetet har påbörjats med att iordningställa 
 flottarstigen hoppas kommunen på att fler ska hitta till bygden och de fina  naturupplevelserna som finns i området.

Huset blir en plats att utgå ifrån eller komma till för de aktiviteter som kan utvecklas längs med Rickleån.

Skellefteå 

Umeå

Bygdeträsk

Bygdsiljum

Sågverk Martinsons
Kraftverk

Vandring

Jakt

Skidåkning

Kraftverk

Övernattning

Fiske

Robertsfors

Kraftverk

Fågelskådning

Sparkturer

Cykling

Naturreservat
Åströmsforsen

Naturreservat
Klubben

Sikeå

Bottenviken
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Skala 1:500

Uppvärmningen av huset sker med hjälp av bergvärme och kaminer 
som är kopplade till en ackumulatortank som i sin tur är kopplade till 
golvvärme i de isolerade delarna av huset.

Uppvärmningen av huset sker med hjälp av bergvärme och 
kaminer som är kopplade till en ackumulatortank. Den är i sin 
tur är kopplad till golvvärme i de isolerade delarna av huset.

Ny anslutning för el

Befintlig elledning Befintlig färskvattenledning

Ny anslutning för färskvatten

Nedgrävd trekammarbrunn som töms vid behov och används sedan till 
gödning av böndernas odlingsmarker.

Nedgrävd trekammarbrunn som töms vid behov 
och används sedan till gödning av böndernas 
 odlingsmarker.

Beräknat högsta vattenföring med en 
återkomsttid var 20 år

Medel vattenföring

Skala 1:500

Antal soltimmar ovanför horisonten på site över året.

Sommarsolstånd 21 juni

Soluppgång Solnedgång070809101112131415161718060504 19                20

Solvinkel

50°

25°

 0°

Vintersolstånd 21 dec

Soluppgång Solnedgång1011121314

Solvinkel

50°

25°

 0°

Vår 20 mars

SolnedgångSoluppgång 070809101112131415161718

Solvinkel
50°

25°

 0°

Höst 22 dec

SolnedgångSoluppgång 070809101112131415161718

Solvinkel
50°

25°

 0°

Solvinkel och antal soltimmar ovan horisonten på site.
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Målad plywood 19 mm

Träplank 50 x 150 mm (längdfasad), 50 x 400 mm (gavelfasad)

Regel 30 x 70 mm 

Regel 50 x 150 mm 

Regel 30 x 70 mm 

Stående panel, ohyvlad i verkstadsrummet

Skala 1:500

Skala 1:500

Isolerade och uppvärmda delar av huset.Isolerade och uppvärmda delar av huset. Byggnadens relation till platsen och naturen.Byggnadens relation till platsen och naturen.

Målad plywood 19 mm

Träplank 50 x 150 mm (längdfasad), 50 x 400 mm (gavelfasad)

Regel 30 x 70 mm 

Regel 50 x 150 mm  med isolering150mm 

Regel 30 x 70 mm 

Stående panel, ohyvlad i verkstadsrummet

Träpelaren skruvas fast i en nedgjuten balksko.

Plywood 19 mm

Träplank 50 x 150 mm 

Isolering 175 mm

Takstol med isolering 300 mm bakom

Regel 30 x 70 mm 

Stående panel

Takpapp

Rote

Byggnad - Plats

Söder om byggnaden finns en platå med tallskog på tillväxt. Årummet 
får en tydlig karaktär genom en nivåskillnad på 10 m upp till platån. I 
slänterna finns urkog med tät, gammal gran bevarad. Byggnaden har 
placerats i gränsen mellan dessa två tydliga landskapsrum.  
Byggnadens utformning relaterar till det långsträckta årummet men 
kontrasterar i sin raka form där skillnaden mellan det byggda och det 
naturliga blir tydlig.

Det bärande ramverket i trä är synligt i de dubbelhöga rummen  och 
organiserar  förv aringen i det långa verkstadsrummet. Ramverket är av 
massivträ med devisen: hellre en struktur som är tätare och tunnare än 
glesare och grövre. Trästrukturen fortsätter ned under byggnaden och 
förmedlar mötet med marken. Strukturen under byggnaden används 
även till säsongsförvaring av utrustning så som ex kajaker eller turskidor. 
På så sätt blir strukturen en länk mellan inne och ute.

Fasaden består av plywoodskiva med längsgående plank där fönster och 
fönsterluckor infogas. Planken används även till att styva upp fasad-
skivan. De långsgående plankorna fortsätter upp på taket och blir där 
ett skydd mot snöras. På långsidorna av huset är planken 50 x 150 mm 
och sitter på ett avstånd på 400 mm. På gavelfasaderna är mellanrum 
och plank det omvända. Planken är 400 mm och sitter på ett avstånd på 
150mm. I hörnen läggs planken med de olika höjdmåtten omlott likt en 
timrad struktur.
               

Skala 1:10

Huset sett nerifrån ån.

Människa - Byggnad - Natur

Huvudentré (”Kyrkbacken”) är en bred brygga, vänd mot söder, som 
även blir den naturliga mötesplatsen utomhus innan eller efter de olika 
 aktiviterna.

Entréplan består till största del av ett rum som är oisolerat och med 
 karaktär av ”båthus/verkstad”.  Längs väggarna förvaras den utrustning 
som går att hyra  beroende på årstid och aktivitet, ex kajaker, sparkar, 
turskidor eller fiskeutrustning.  Under  s  o mmartid kan rummet hyras 
för olika events så som t ex bröllop, då bord och  stolar hakas loss från 
 väggarna och ställs ut. De stora glaspartierna i rummet kan skjutas åt 
sidan för att öppna upp mot naturen.

En trappa upp finns nio rum som kan hyras för övernattning. Huset kan 
disponeras av ensamresenären eller för en mindre grupp. Passerar man 
förbi finns möjlighet att köpa med sig en picknickkorg eller låna en bär-
plockare i butiks- och uthyrningsdelen.
 Varje sovrum har ett smalt fönster med en skjutbar fönsterlucka framför 
och ett stort  takfönstrer som skapar en inramad utblick av natthimlen 
med norrsken eller midnattssol.

I de dubbelhöga partierna i verkstadsrummet kommer ljus ner från höga 
fönster som även ger utblickar för de som rör sig på passagen mellan 
sovrummen.

De  gemensamma rummen har stora fönster som visar ån och naturen 
utanför.

I husets båda gavlar finns platser att uppleva morgon- eller kvällsso-
len. Där silar det lågt  stående ljuset in beroende på tidpunkt på dygnet 
 genom slitsar i fasaden.

Husets tre delar, sovrummen, verkstadsdelen med inomhusförvaring 
och rummet under  byggnaden för utomhusförvaring binds ihop av 
 trästrukturen.

Korsslimmad massivträskiva

Flytande trägolv

Regel med isolering bakom

Oljebehandlad masonite



1. Kvällsljus  2.Umgås/ Läsa  3. Enkelrum   4. Kök  5. Morgonljus
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Sektion C 1:50
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1. Bastu 2.Dusch/Omkläd. 3. Skidor och stavar 4. Fiskeutrustning 5. Sparkar     6. Kanoter, paddlar, flytvästar    7. Väskor, kapell 8. Cyklar  9. Butik/ Utställning/ Historia om platsen/ Fiskedrag/ Syltburkar  10. Samling/ Väntan/ Avslut / Värma sig         11. Frd

B

C

Skala 1:100

Skala 1:100

Sektion A 1:50

Sektion B 1:50

Huset sett nerifrån ån.
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Dagsländan

1. Dricka en kopp kaffe eller köpa med sig en picknickkorg.
2. Butiksbesök.
3. Hyra en cykel eller låna en bärplockare.

Eventgruppen

1. Samling  och briefing om dagen.
2. Utbildning/packa          
3. Avfärd mot ån.
4. Bastu och bad.

Bröllop

1. Vigsel nere i vid ån.
2. Fördrink och mingel.       
3. Middag.
4. Dans
5. Orkester
6. Bastu och nattbad?

Det oisolerade verkstadsrummet med inomhusförvaring

Ena gavelrummet där kvällsljuset silas in.

Bearbetning av träet

Verkstadsrummets väggar består av ohyvlade, 
fingerskarvade brädor i tre olika dimensioner.

Entréspängernas trädäck läggs i ett 
mönster som påminner om flätad 
näver.

Fasadplanken i två olika dimensioner 
läggs omlott över hörn.

Verkstadsrummet sett från gången mellan sovrummen på övre plan.


