
FÖRSLAG 

GESTALTNINGPROGRAM
MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA
UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL-
BYGGNADER 

OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR 
Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är 
väl förankrad på platsen. I skala, form, färgsättning och 
material sammanhålles byggnaderna, liksom de sam-
spelar med naturen och landskapet. Byggnaderna har 
ett tydligt formspråk och genomarbetade proportioner; 
röda tegelmurar, mörka träpaneler och indelade glas-
partier. Centralt reser sig byggnaden för administration 
med bl. a. huvudentré, reception och matsal. Denna 
flankeras av en småskalig bebyggelse i två plan, med 
flacka sadeltak. En modernistisk arkitektur i småskalig 
miljö, omgiven av fjällandskapets knotiga björkar. 

Längst upp, Malmfältets folkhög-
skola med Luossavaaras östra 
sluttning i bakgrunden, vy mot 
norr. Bilden visar områdets sam-
manhållna uttryck, både vad 
gäller skala, form, färgsättning 
och material. 
I mitten, Rymdgymnasiet ryms 
i en lång betongbyggnad med 
sedumtak. Bakom skymtar tre sam-
manbyggda volymer som rymmer 
bl. a. vaktmästeri och studentrum. 
Vy mot söder. 
Nedan, fjällkarta över Kiruna.

Foto 
Stina Duerell
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BELYSNING
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KV RENEN
MALMFÄLTETS 
FOLKHÖGSKOLA



Till vänster, illustrerad situationsplan. 
Nedan, planer och fasader för de nya hotellet. 
Illustration, Birgitta Hjelm.

    

DET NYA HOTELLET
De nya hotellbyggnaderna har samma skarpa form-
språk, väl anpassade för klimatet, vilandes i byggnad-
straditioner som går långt tillbaka i tiden, i ett arktiskt 
bälte över klotet. Fyra nya huskroppar är tänkta att 
resas, längst upp i området, på en platå med utsikt 
över Eatnamvárri i väster, som reser sig 800 meter över 
havet, och Luossavaara, skymtandes bakom trädtoppar-
na i norr. De nya hotellbyggnaderna har gavelfasader 
i tre väderstreck, där varje hotellrum tar in fjälllandska-
pet utanför, med glas från golv till nock. Branta takfall 
kläs in med ljust grå falsad plåt, i övrigt träpanel som 
slamfärgas. En ny vallabod/vedbod placeras utmed 
angöringsgata, mellan byggnaderna. Utformningen ska 
harmonisera med hotellet.

YTTRE GESTALTNING
Intensionen är att skapa en sammanhållen gestaltning 
av den yttre miljön och på så sätt tydliggöra folkhög-
skolans identitet och förstärka områdets karaktär. Valet 
av material, bygger vidare på den arkitektur som finns 
på platsen, med hänsyn till landskapet och vikten av 
hållbarhet, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt pers-
pektiv. 
        Områdets karktär ska bevaras, värdena ligger i 
de befintliga byggnadernas sammanhållna arkitektur. 
Dessa kvaliteter  är viktiga att säkerhetsställa, liksom 
områdets topografiska karaktär. Områdets byggnader 
behåller funktioner som studentbostäder, hotell, admin-
istration, föreläsningssalar och aula för folkhögskolan 
mm. 
        Mellan byggnaderna bevaras naturmarken. Områ-
det ska fortsatt ha en sammanhållen karaktär samtidigt 
som de nya hotellbyggnaderna ges en egen prägel och 
karaktär volymmässigt. Gestaltningsprogrammet föres-
lår en samordnad markgestaltning och kompletterande 
utrustning. 



BELYSNING
Platsen bör utformas med 
en väl genomtänkt ljussättning, ett 
allmännljus med lyktstolpar vid områdets vägar, väl placerade pollare, 
med ett mjukt ljus, samt belysning riktad mot fasader och skyltar. Flam-
mande norrsken och en starkt lysande stjärnhimmel är två viktiga up-
plevelser som är viktaga att ta hänsyn till i Kiruna. Valda armaturer ska 
skapa mjuka övergångar mellan ljus och mörker och på så sätt undvika 
bländande effekter. 

SITTPLATSER
Utmed området placeras enkla bänkar i trä, tillsammans med ny belysn-
ing.

HUSNUMMER
De nya hotellbyggnaderna ska förses med “namn” eller siffra, i metall, 
vilka belyses vintertid. 

SKYLTPROGRAM 
Folkhögskolan föreslås få en ny sammanhållande skyltning där man an-
vänder skolans befintliga profil och utformar hållare som kan placeras 
ut i området tillsammans med fasadskyltar. Ställningar/hållare kan vara 
i metall och ges en form som samspelar med framtagna armaturer.

MARKBELÄGGNING OCH TILLGÄNGLIGHET
De nya hotellbyggnaderna angörs via en nya gata, som slingrar sig 
fram längst upp/bak i området. I slutet på denna skapas en entréplats 
framför hotellbyggnaderna, samtidigt en plats att köra runt med bil. 
Marken framför hotellbyggnaderna packas hårt och beläggs med sten-
kross av exempelvis grå skiffer eller annan på platsen förekommande 
sten. För god tillgänglighet lägger man gångstråk av stenskivor, av 
samma sort, fram till, och mellan hotellbyggnaderna samt runt platsen.

VÄXTVAL
Den naturliga växtligheten bör bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt är. Ny växtlighet kan med fördel planteras på de större gräsfält 
som finns på området, där man har möjlighet att “skapa” platser/zoner 
av växtlighet som ej behöver skötas genom gräsklippning. Växter som 
hör hemma i klimatet.

PARKERING
Parkeringsfrågan är inte löst i förslaget. Enligt kommunens parkering-
snorm skulle de tillkommande hotellbyggnaderna på1000 kvm nnebära 
ett behov av 27  p-platser, placering av dessa behöver ses över. 

MATERIAL & KULÖRSÄTTNING 
Material ska vara robusta och hålla över tid, inte vara “underhållsfria”, 
istället möjliga att underhålla. Vid val av färger väljs med fördel  linolja 
och slamfärg, kulörer i gråa, röda, ockrafärgade (varmt gula) och blåa 
toner. 

TYRÉNS AB, ARKITEKTUR  NORD

ARK. MSA LINDA SAMUELSSON, TEL 010 452 32 98, E-POST linda.samuelsson@tyrens.se
ARK. SAR/MSA LARS SUNDSTRÖM, TEL 010 452 35 32, E-POST lars.sundstrom@tyrens.se

BYGGN. ING. A NICLAS LINDGREN, TEL 010 452 25 97, E-POST niclas.lindgren@tyréns.se

Ovan, förslag på nya, bländfria pollare (lägre 
armaturer), Naula, som kan placeras  utmed 
gångstråk och vid samlingspunkter, tillverkas 

Ovan, till vänster, förslag på husnumrering med 
bokstäver eller siffor, som placeras på husfasad 
vid entrén till varje hus, belyses med up- eller 
downlightarmatur, från Byggfabriken. Ovan, 
till höger, förslag på fasadbelysning i metall. 
Armatur, från Blond, formgiven av Marge.

Ovan, förslag på bänkar i trä, tillverkas av 
norska Vestre.



Längst upp, Malm-
fältets folkhögskola i 
vinterskrud, med Luos-
savaara i bakgrunden, 
vy mot norr. 
Till höger, huvudentré, 
vy mot not norr.
Nedan, norrsken över 
Kiruna.Foto Stina Duerell


