
Människan har alltid velat utforska, utmana och bebygga otillgän-
gliga platser. Jag fascineras av denna strävan, varför beger vi oss 
ut i naturen och kämpar mot vädrets krafter? 

När den brittiska bergsklättraren George Mallory år 1924 fick 
frågan varför han ville bestiga Mount Everest svarade han enkelt, 
“- because  it´s there.” 

Kittelfjäll by ligger i södra Lappland i Wilhelmina kommun och 
har 100 bofasta invånare. Orten är känd som Sveriges minimecka 
för offpistskidåkare. Naturen är storslagen med raviner, älvar och 
stenrösen som korsar terrängen. Det norrländska ljuset faller som 
en hinna på de kritvita fjälltopparna och böjda krokiga björkar 
kämpar sig upp i ett vindpinat men dynamiskt och inspirerande 
landskap.

Platsen jag valt ligger på 1000 m höjd mellan två av Kittelfjälls 
toppar. Det är en magisk plats, åt sydväst sträcker sig ett oändligt 
landskap och åt nordväst har man en fantastisk vy över Daevine-
massivet. På sommaren går det en vandringsled genom passet och 
på vintern så går platsen att nå på turskidor, ca en halv mil utanför 
ordinarie liftsystem. 

Platsen har tre starka karaktärsdrag. Vinden, som kommer från 
norr och följer bergets kontur, strömmar över bergskammen och 
genom passet från nordväst.  Solens rörelse från ost till väst där 
den optimala solvinkeln kommer mellan dessa toppar från sydost. 
Berget i norr som med sin närvaro ger platsen en tidlöshet.

Svenska turistföreningen STF började på slutet av 1880-talet att 
anlägga turiststugor. Då letade man efter ett arkitektoniskt ut-
tryck som skulle komma från befintlig struktur på platsen. Prob-
lemet var bara att den bebyggelse som fanns var högst temporär 
bestående av enkla vindskydd och samiska lappkåtor. År 1912 
kom riktlinjer för hur en typstuga skulle se ut och man applic-
erade då den nationalromantiska timmerstugan, det vi idag uppfat-
tar som den traditionella fjällstugan. 

Med detta som bakgrund påbörjade jag min undersökning av ba-
sala och enkla strukturer som lappkåtan och iglon. Tidigt i proces-
sen så influerades jag av upplevelsen att komma in i en lappkåta 
med dess mystiska form och atmosfär, som bildas genom endast 
ett enda ljusinsläpp från rökluckan i taket. Även traditionen att 
samlas runt en central eldstad och den geometriska formen av lap-
pkåtan kom att påverka projektet.  

 Redan resan upp till Kittelfjäll kom att påverka min designpro-
cess. Utan sällskap men med 30 andra personer, vilka delade min 
passion för skidåkning, transporterades vi med sovbuss till Kit-
telfjäll. 

Detta innebär att halva tiden sitter man upp, därefter transformer-
as bussen till sovplatser där man får en yta om 50 x 50 x 170 cm 
att sova på.

Jag fascinerades både av hur detta fungerade och av mina medre-
senärers goda attityd att sova så kompakt, nästan som i en ubåt. 
Detta är något som senare kom att speglas i projektet. Jag tänkte 
tillbaka på de japanska Capsule hotellen och minimal yta blev 
något jag kom att utforska i mitt arbete. 

Väl på plats spände jag på mig mina turskidor och gav mig ut 
på fjället. Snart befann jag mig ensam ute i detta vida landskap 
med endast knastret från den kalla snön som sällskap. Trots ca 25 
grader kallt så rann svetten. 

Senare på kvällen, i den gemensamma bastun på vandrarhemmet, 
samtalade jag med en “local” som föreslog en tur till baksidan 
av fjället. Under kvällen kom jag att prata med många som var 
intresserade av mitt syfte i Kittelfjäll. Jag fick många tips på bra 
turer och att jag borde komma tillbaka i sommar. Jag slogs då av 
hur lätt en gemenskap och öppenhet tog form. 

Jag reflekterade över hur vi knöts samman genom de gemensam-
ma ytorna. Såväl människorna jag träffat som intrycken under 
mitt besök på platsen skapade en tanke om hur mitt projekt skulle 
utformas.
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1. Vy från nordväst ut över Kittelfjälls omnejd  2. Vy från Sydväst  3. Vy från söder under skymning
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1. Vindgenerator
2. Nödgenerator
3. Regulator
4. Växelriktare 12V / 230V
5. Styrsystem
6. Batteri
7. Solceller

1. Brunn
2. Pumpstation
3. Vattentank
4. Varmvattenberedare / värmeväxlare
5. Wc
6. Bastu aggregat/ varmvatten
7. Avloppsvärmeväxlare
8. Dusch
9. Solceller
10. Minireningsverk Biovac
11. Fördelningsbrunn 
12.Infiltrationsbädd
13. Avluftning långt ifrån stugan. 
14. Grundvattennivå

1. Kluvert för luft in
2. Värmeväxlare FTX 
3. Varm luft från dusch
4. Varm luft från kök
5. Luftpump tempraturstyrd
6. Luft in på sommaren
7. Luft ut

1

2 3

4

5

6

7

Människan har alltid velat utforska, utmana och bebygga 
otillgängliga platser. Jag fascineras av denna strävan, 
varför beger vi oss ut i naturen och kämpar mot vädrets 
krafter? 

När den brittiska bergsklättraren George Mallory år 1924 
fick frågan varför han ville bestiga Mount Everest svarade 
han enkelt, "- because  it´s there." 

Kittelfjäll by ligger i södra Lappland i Wilhelmina 
kommun och har 100 bofasta invånare. Orten är känd som 
Sveriges minimecka för offpistskidåkare. Naturen är 
storslagen med raviner, älvar och stenrösen som korsar 
terrängen. Det norrländska ljuset faller som en hinna på de 
kritvita fjälltopparna och böjda krokiga björkar kämpar sig 
upp i ett vindpinat men dynamiskt och inspirerande land-
skap.

Platsen jag valt ligger på 1000 m höjd mellan två av 
Kittelfjälls toppar. Det är en magisk plats, åt sydväst 
sträcker sig ett oändligt landskap och åt nordväst har man 
en fantastisk vy över Daevine-massivet. På sommaren går 
det en vandringsled genom passet och på vintern så går 
platsen att nå på turskidor, ca en halv mil utanför ordinarie 
liftsystem. 

Platsen har tre starka karaktärsdrag. Vinden, som kommer 
från norr och följer bergets kontur, strömmar över bergs-
kammen och genom passet från nordväst.  Solens rörelse 
från ost till väst där den optimala solvinkeln kommer 
mellan dessa toppar från sydost. Berget i norr som med sin 
närvaro ger platsen en tidlöshet. 

 

Svenska turistföreningen STF började på slutet av 1880-
talet att anlägga turiststugor. Då letade man efter ett 
arkitektoniskt uttryck som skulle komma från befintlig 
struktur på platsen. Problemet var bara att den bebyggelse 
som fanns var högst temporär bestående av enkla vind-
skydd och samiska lappkåtor. År 1912 kom riktlinjer för 
hur en typstuga skulle se ut och man applicerade då den 
nationalromantiska timmerstugan, det vi idag uppfattar 
som den traditionella fjällstugan. 

Med detta som bakgrund påbörjade jag min undersökning 
av basala och enkla strukturer som lappkåtan och iglon. 
Tidigt i processen så influerades jag av upplevelsen att 
komma in i en lappkåta med dess mystiska form och 
atmosfär, som bildas genom endast ett enda ljusinsläpp 
från rökluckan i taket. Även traditionen att samlas runt en 
central eldstad och den geometriska formen av lappkåtan 
kom att påverka projektet. 

Redan resan upp till Kittelfjäll kom att påverka min 
designprocess. Utan sällskap men med 30 andra personer, 
vilka delade min passion för skidåkning, transporterades vi 
med sovbuss till Kittelfjäll. 

Detta innebär att halva tiden sitter man upp, därefter 
transformeras bussen till sovplatser där man får en yta om 
50 x 50 x 170 cm att sova på.

Jag fascinerades både av hur detta fungerade och av mina 
medresenärers goda attityd att sova så kompakt, nästan 
som i en ubåt. Detta är något som senare kom att speglas i 
projektet. Jag tänkte tillbaka på de japanska Capsule 
hotellen och minimal yta blev något jag kom att utforska i 
mitt arbete. 

Väl på plats spände jag på mig mina turskidor och gav mig 
ut på fjället. Snart befann jag mig ensam ute i detta vida 
landskap med endast knastret från den kalla snön som 
sällskap. Trots ca 25 grader kallt så rann svetten. 

Senare på kvällen, i den gemensamma bastun på vandrar-
hemmet, samtalade jag med en “local” som föreslog en tur 
till baksidan av fjället. Under kvällen kom jag att prata 
med många som var intresserade av mitt syfte i Kittelfjäll. 
Jag fick många tips på bra turer och att jag borde komma 
tillbaka i sommar. Jag slogs då av hur lätt en gemenskap 
och öppenhet tog form. 

Jag reflekterade över hur vi knöts samman genom de 
gemensamma ytorna. Såväl människorna jag träffat som 
intrycken under mitt besök på platsen skapade en tanke 
om hur mitt projekt skulle utformas.
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Elektricitet.
 

Vatten. Ventilation.

Situationsplan Skala 1:20 000(A1)
Landskapselevation Skala 1:500 (A1)

Diagram över tekniska system Modell Skala 1:200

Modell Skala 1:50

Modell Skala 1:50



Plan 1 Skala 1:100 (A2) Plan 3 Skala 1:100 (A2)

Plan 2 Skala 1:100 (A2) Plan 4 Skala 1:100 (A2)
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Sektionsperspektiv 
 Skala 1:40 (A2)



Sektion B-B 
Skala 1:100 (A2)

Fasad mot Väst 
Skala 1:100 (A2)

Sektion A-A 
Skala 1:100 (A2)

Fasad mot Söder 
Skala 1:100 (A2)
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Livet för en skidåkare är enkelt. Duscha, äta, sova och åka skidor, 
svårare än så är det inte. Detta är någonting som speglas i byg-
gnadens fem olika nivåer, där aktiviteterna går  med dygnets tim-
mar uppåt i en spiral. Från dusch och bastu på den lägsta nivån, 
till kök och matrum på mellannivån, till de små privata kojerna 
som ligger invid taket på de översta nivåerna.

Rörelsen i byggnaden roterar runt en central eldstad och går som 
en spiral uppåt där varje vändning avslöjar olika ljusförhållanden 
och nya spatiala samband.  Man rör sig växelvis längs med den 
geometriska ytterfasaden och avsatser som ger utblickar över det 
gemensamma atriet. När man rör sig uppåt i byggnaden förändras 

ljusförhållandena från mörkt till ljust till mörkt igen för att avslu-
tas med ett takljus högst upp. 

Exteriören utformades som en traditionell stuga med avstamp i 
lappkåtan. Känslan av en solid och beständig byggnad med ett 
nära släktskap till det massiva berget togs i uttryck genom en 
stenfasad. 

Men när man går in under taket så uppstår en helt annan atmosfär. 
Det som från utsidan uppfattas som något enkelt omvandlas till en 
komplex geometri och en ny mystisk värld öppnar sig. Material-
iteten  förändras till en varmare trästruktur.

Entrén ligger på en upphöjd nivå och ger en utblick över loungen 
som ligger på den lägre nivån. 

Loungen är belägen runt den centrala eldstaden. En jordnära kän-
sla genom stenbeläggningen samt ett överljus kopplar tillbaka till 
känslan av lappkåtans atmosfär.

På samma nivå ligger bastun som riktar sig inåt och ligger ned-
sänkt i golvet. Här skapas känslan av att vara under jord med 
endast ett minimalt ljusinsläpp.

Duscharna, även de i samma nivå, ligger i ytterliv med små fön-
steröppningar som ger en utblick över landskapet samtidigt som 
de ger känslan av att stå inne i väggen och duscha. 

På mellannivån ligger matrummet och köket i en öppen planlös-
ning.  Ytan är utformad med en koppling till det centrala atriet 
och har ett stort matbord för gemensamma middagar. 

Rummet har en panorama-vy som avskärmas av det ständigt när-
varande taket. När man står har man en utblick neråt berget men 
när man slår sig till bords utvidgas utblicken och innefattar även 
horisonten och det oändliga landskapet.

Rörelsen avslutas med två nivåer av sovkabysser. Dessa tillgo-
doser individens behov av avskildhet och tog sin form genom 
enskilda kabysser i lappkåtans tak. Kabysserna samspelar med de 
gemensamma utrymmena och skapar rumsliga vertikala samband.

Sovkabysserna är kompakta, små och avsedda enbart för att sova 
i. De har överljus och en effektivitet som påminner om kojerna i 
en båt genom att alla ytor utnyttjas som stuv-utrymmen. Kabys-
serna har våningssängar som överlappar varandra för att max-
imera nyttjandet av volymen.

4. Bastun.   5. Duschrum.   6. Loungen.   7. Entrén.   8.Matsal.    9. Korridor.    10. Avsats på plan 3.    11. Sovkabyss


