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KV RENEN KIRUNA - HOTELL SKIDPORTEN
LANDSKAPSANALYS
TOMTENS PLACERING I STADEN
Tomten ligger centralt i Kiruna på en av de högsta punkterna med fri utsikt åt alla väderstreck.
Avståndet till Kiruna befintliga centrum i sydväst är ca 1 km och till nya centrum i söder ca 5 km.
Den ligger nära och öster om befintliga bostadsområden, i anslutning till skolor, hotell och restaurang
samt ansluter direkt mot stora grön-, frilufts-, idrotts- och rekreationsområden.
TOMTENS KOPPLING TILL VERKSAMHETER
Tomten ligger i direkt anslutning till Matojärvi Idrottsplats med skidstadion, ishall, spårområde för
löpning, skidåkning och rullskidåkning.
Malmfältens Folkhögskola och Högalidskolan ligger grannar. Även Camp Ripan med campingplats,
uthyrningsstugor, mm ligger i omedelbar närhet.

NIVÅER
Tomten ligger på en högpunkt med svaga sluttningar åt alla håll. På ”toppen” finns ingen större helt
plan yta. För att nyttja och förstärka tomtens höga fina läge bör en eventuell nybyggnad anpassas till
högpunkten och ansluta till befintlig mark med exempelvis stödmurar för att spara omkringliggande
naturmark i så hög grad som möjligt.
VEGETATION
Vegetationen på tomten och omkringliggande naturmark består av lågväxande björkskog med fjällkaraktär.

INBLICK
Från väster, norr, öster och sydost ligger tomten med den rundade höjden fritt synligt. Från söder
och sydväst skyms den av Malmfältens Folkhögskola.

Inblick mot tomten från sydost. Malmfältens Folkhögskola till vänster och Luossavaara i fonden. Befintlig väg in mot tomtens östra sida till höger.

UTSIKT
Från tomten, och i ännu högre grad från ev högre nivåer i en byggnad, är det fantastisk utsikt i alla
väderstreck.
I norr dominerar Luossavaara och i dalgången mellan ligger Matojärvis spårområden. Mot nordväst
och väster dominerar utsikten mot fjällvärlden. I väster, sydväst ser man ut över staden och mot det
för staden karaktäristiska gruvområdet. Förutom spårområdena fortsätter utblicken mot öster i
oändliga skogsvyer.
Från tomten ser man ner på och har nära visuell kontakt med Matojävis idrottsplats, Camp Ripans
faciliteter och Malmfältens Folkhögskola.
ANGÖRINGSPUNKTER
Landskapsbilden, befintliga byggnader och verksamheter styr angöringspunkten för trafik, till
tomtens södra sida på östra sidan av Malmfältens Folkhögskola. Där finns redan en befintlig struktur
och logistik för detta.
Tomten ansluter direkt mot Matojärvis spårområden och får en naturlig kontakt på norra sidan till
generösa idrotts- och rekreationsområdet.
DEN NYA BYGGNADENS PÅVERKAN PÅ OMRÅDET
Eftersom den nya byggnadens tänkta placering medvetet är förlagd till områdets högsta punkt
kommer den att synas från samtliga sidor. Tillfartsvägen ligger relativt lågt och den nya byggnaden
kommer från entré- och angöringssidan på nära håll till stor del skymmas av Folkhögskolans
byggnader.
Från Högalidskolan som ligger ungefär i nivå kommer byggnaden att synas tydligast.
Från spårområdena runt höjden kommer byggnaden att upplevas på olika sätt beroende var man
befinner sig, men den kommer hela tiden finnas med visuellt.

På längre avstånd, exempelvis från andra sidan Matojärvis idrottsplats i nordväst eller Gruvvägen i
sydost kommer också byggnaden att synas.
Byggnadens placering gör att de övre våningarna från samtliga håll mer eller mindre kommer att
upplevas som en siluett, en form mot fri himmel.
Byggnadens tänkta placering ställer stora krav på utformning, materialval och färgsättning. Om detta
görs på ett medvetet sätt kan byggnaden bli en intressant del av och förstärka höjdens nu relativt
anonyma karaktär.
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DEN NYA BYGGNADENS GESTALTNING
Den nya hotellbyggnaden anpassar sig avseende placering och utbredning på tomten till
Folkhögskolan. Tydliga längor i nordsydlig riktning och samordning med entréer, infarter och
parkeringar. Däremot föreslås byggnaden få en egen karaktär och bli en profilbyggnad för höjden och
området.
Ett böljande tak tar upp och förstärker den mjuka höjdens rundning och det omkringliggande
landskapet med Luossavaara och fjällen i fonden. Inte minst på vintern med snö på takytorna.
Fasader i naturmaterial som exempelvis tegel och trä i en naturinspirerad kulörskala får det att
smälta in.
Naturmarken bör sparas i så hög grad och så nära in på byggnaden som möjligt. Skidporten genom
byggnaden ger ytterligare karaktär och integrerar byggnaden med områdets verksamhet på ett
annorlunda och intressant sätt.
Exempel på träpaneler och tegel i en naturanpassade färgskalor.
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