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Fjällkarta Tarfaladalen



Kiruna

Nikkaluokta

Tarfaladalen

Kebnekaisefjällstation

Resa till Tarfala sommartid/Vintertid

Nikkaluokta är den närmsta byn 25 km från 
Tarfala Forskningsstation. Här bor 30 personer 
främst samer. Nikkaluokta ligger 60 km väster 
om Kiruna och är en vanlig start eller slutpunkt 
på Kungsleden. Härifrån kan man antingen 
vandra eller skida till Tarfla fjällstation, 
beroende på vilken säsong det är. Man kan även 
flyga helikopter eller åka skoter. Kebnekaise är 
den närsmta boendeanläggningen från Tarfala 
och ligger 7 km bort, dit kan man vandra eller 
åka skidor.  

Stockholm-Kiruna flyg 1 h 35 min avståns 1237 km 

Stockholm-Kiruna nattåg 17 h avstånd 1237 km

Kiruna-Nikkaloukta bussresa 56 min 67,5km

Båt  över Ladtjojaure sommartid sparar ca 10 km vandring

Nikkaluokta-Tarfala 10 min

Nikkaluokta-Tarfala avstånd 25 km



Tarfaladalen eller Tarfalavagge är en stenig dal som ligger öster 
om Kebnekaise massivet i Lappland. Det är en typisk subarktisk 
högalpin miljö. Dalen ligger mellan 800 m.ö.h och 2099 m.ö.h. 
och om omgärdas av, förutom Kebnekaise, Kaskasapakte (2 043 
m ö.h.), Kaskasatjåkka (2 076 m ö.h.), Tarfalatjåkka (1 911 m ö.h.) 
och Tarfalapakte (1 806 m ö.h.). Flera glaciärer mynnar ut i dalen, 
en av dessa är Storglaciären vilket är en av världens mest studer-
ande glaciärer. 
Längst upp i Tarfaladalen driver Sveriges Turistförening STF en 
fjällstuga som är öppen under sommarhalvåret. En kilometer 
sydost hittar man Tarfala forskningsstation. Här bedrivs forsk-
ning och fältstudier i glaciologi. 

Området är välbesökt av glaciärvandrare, fjällvandrare och tur-
skidåkare. Från Ladtjovagge sträcker sig en sommar- och vinter-
led fram till Tarfalajaure. Vidare finns inga officiella leder men 
vanliga färdvägar är upp över Tarfalatjårrå och den så kallade 
Jojoleden mot Unna Räitavagge. Båda dessa leder har endast spo-
radisk stig- och sommarrösning och går mestadels i blockterräng.

TARFALADALEN

Hus i Tarfaladalen som blåst sönder efter en att storm 1992 med stormbyar på 81m/s

Tarfalastationen 1955



TARFALA FORSKNINGSTATION

Som vi vet smälter glaciärer världen över och forskning om fram-
tiden tyder på att den globala uppvärmingen kommer att fortgå. 
Tarfala forskningsstation är beläget på en plats som förändras. 
Ur forskningssyfte är platsen intressant och fördelaktig för bio-
geokemisk forskning.

1947 etablerades en hydda i Tarfala som köptes av samen Anders 
Niia. 1950 byggdes en stuga ritad av Werner Taessler som är den 
äldsta byggnaden på plats idag. Den utsatta platsen gjorde att 
stugan upprepande gånger blåste sönder. 1959 skänktes en skog-
sarbetarbarack från Svanöverken, baracken blev en ny sovstuga. 
1961 fick Valter Schytt besked från Knut och Alice Wallebergss-
tiftelse om finansiellt support till att bygga en fler hus till for-
skningsstationen, dessa uppfördes samma år i bedrift av Stock-
holms Universitet. Under 1950-talet hade stationen verkat under 
Kungliga Vetenskapsakadmiens anläggningar men nu blev det 
en statlig egendom med Byggnadsstyrelsen som förvaltare. 1971 
inrättades elektricitet och radiotelefon. Stationen består idag av 
ca tolv stycken hus och ca 25 bäddar för gäster plus generator och 
transformatorbyggnad. Det finns rinnande vatten men mulltoal-
ett.
 
Mätstudierna som utförs i Tarfala är betydelsefullt underlag för 
både nationell och internationellt vetenskapliga, glaciologiska 
och klimatologiska studier. Idag mäts massabalansen på fem 
olika glaciärer och på tjugo stycken glaciärer mäts också frontpo-
sitionerna

Den systematiska dokumentationen av glaciärer i Sverige star-
tade i början på 1900-talet. I Tarfala påbörjade man kontinuerlig 
dokumentation 1946 och sedan dess har den fortsatt vilket har 
resulterat i att Storglaciären är den mest studerade glaciären i 
världen med den längsta mätserien. Man har utfört mätningar på 
Storglaciärens massbalans det vill säga ett nettotal på den tota-
la massan under vintern och hur mycket massa som försvunnit 
under sommaren.

Läger för glacialmeterologiskt projekt på storglaciären mellan åren 1975 och 1979



Forskningen fokuserar på kopplingar mellan klimatförändringar 
och glaciärer men även på glaciärens dynamik, glaciär hydralogi, 
högalpin geomorfologi, fjällmeterolog,  bergsmetrologi och per-
mafrost. Man har även börjat att forska på utveckling av vegeta-
tion och biogeokemi i is, snö, vatten och i jorden.  
Tarfala forskningsstation utför glaciala mätserier under olika 
tidsintervaller mellan tre till fem år. Mätserierna, som star-
tade under tidigt 50-tal, har visat viktiga resultat. Mätningar 
av glaciärers massbalans som utförts ligger till grund för hur 
standardprogrammen för mätningar runt om på jorden utförs 
idag. Forskningsstationen används som en plattform för sven-
ska studenter men besöks även av utländska studenter från 
internationella universitet. Undervisningen sker till mestadels 
via fältstudier men även teoretisk undervisning förekommer på 
plats i Tarfala. Förutom universiteten driver forskningsstationen 
samarbete med skolor, myndigheter och olika organisationer som 
bidrar till stationens forskning och utveckling. Från att ha varit 
en liten forskningsstation har verksamheten vuxit sig större och 
breddat sin utbildning och forskning. 

Många väderstationer är utplacerade i de svenska fjällen men 
Tarfala Forskningsstation som bas. Forskarna sammanställer data 
från väderstationerna som de kan använda sig av i sin forskning 
om klimatet. 

Det var på initiativ av The International Glacier Comission un-
der The International Glacier Congress i Zurich 1894 att börja 
sammanställa information angående förändringar av glaciärer i 
världen. Avsikten och förhoppningen med mätningarna var att 
få en bättre förståelse för förändringarna i klimatet. Sedan 1986 
har The World Glacier Monitoring Service, WGMS, fört data på 
den pågående glaciärförändringen. Den data och forskning som 
Tarfala Forskningsstation genererar av pågående förändringar av 
glaciärer och mätningar av massbalans rapporterar de i sin tur in 
till WGMS. Mätningarna och forskningen som bedrivs i Tarfala är 
viktig både nationellt och internationellt. Forskningen kan till-
handahålla oss med viktig information om vår miljö.

GLACIÄRFORSKNINGEN I TARFALA

Samen Petter Haugli från Nikkaloukta assistera Fredrik Enquist vid fotografering under juli och augusti 1910



STORGLACIÄREN 

Storglaciären ligger vid Kebnekaises sida, har idag en yta på 3 
km2 och har en genomsnittlig tjocklek på 95 m. Det största djupet 
mäts till 250 m på glaciärens mitt. Under de senaste hundra åren 
har glaciären blivit 550 meter kortare, det vill säga att den nästan 
förlorat ⅓ av sin totala volym. Den rör sig sakta nedåt dalen och 
glider på berget. Storglaciären får tillskott av snö i den övre delen 
på glaciären och smälter av i den nedre delen under sommaren. 
Under vinterhalvåret är hela glaciären täckt av snö, kring fjäll-
topparna kan vinden bilda drivor och uppemot åtta meter djup 
snö kan tillkomma på dessa platser. Likväl kan vinden blåsa rent 
de nedre plattare ytorna. Snön är alltid ojämnt fördelad över 
glaciären men det är alltid mest snö ju högre upp man kommer. 
Likväl smälter snön ojämnt bort under sommaren. På toppen är 
sommaren kort och kall och lite snö hinner smälta bort tillskill-
nad från glaciärtungan där både snö och is smälter. Storglaciären 
eroderar berget under sig med ca en mm/år. I ett geologiskt 
perspektiv är det en mycket snabb erosion vilket blir en meter på 
tusen vår. 

Storglaciären med fotovinkel från Tarfaladalen i august 1910, 1947 och 2011



Det är naturen och vädret som styr en plats som i Tarfaladalen. 
Väderförhållandena är extrema. Människan får anpassa sig efter 
de förutsättningar naturen ger. Landskapet har vuxit fram under 
tusentals år och förändringen har lämnat fragmentariska spår. 
Isens förflyttning har slipat bergengrunden och skapat formation-
er av berg och dalgångar. Förflyttningen och förändringen pågår 
även idag. 
 Landskapets karaktär förändras under året och kontrasten är 
stor mellan vinter- och sommarlandskap. Snön i sig ändrar kar-
aktär beroende på temperatur och vind. Den fryser till skare, 
smälter, fast massa omvandlas till rinnande och porlande vatten.

Under vinterhalvåret täcks den steniga marken med snö och 
husen täcks till större delen med snö och snödrev. I och med 
att marken jämnas ut minskar luftens friktion mot marken och 
vindstyrkan ökar. Tarfaladalen ligger i en nord-sydlig riktning 
och domineras av nordvästvindar, vilket gör att vinden blir stark 
och byig när stormar drar in med västvinden och letar sig fram 
i dalgången. Vindbyarna kan mäta höga vindhastigheter. Julen 
1992/1993 träffades fjällvärlden av två rejäla stormar och vind-
byarna i Tarfala mättes upp till 81 m/s mätt upp till 10 meter, 
det är ca 300 km/h och är svenskt vindrekord. Orkanstyrka 
mäter 33m/s Tre hus blåste sönder. En stålcontainer blåste bort 
och förflyttades 1 km. Det har förekommit senare tillfällen med 
extremt starka vindbyar varvid minst ett tillfälle när utrustningen 
blåst sönder och därför inte medgivit att uppgifter om vindstyrka 
kunnat mätas.

PLATSEN, LANDSKAPET OCH VÄDRET



Den snö som tillkommer på en glaciär kallas ackumulation 
“inkomst” och själva avsmältningen “utgiften” kallas för abloa-
tion. Om glaciären är i jämnvikt med klimatet smälter lika my-
cket av glaciären som tillkommer per år. Om det däremot inte 
tillkommer lika mycket snö som smälter av kommer glaciären att 
minska. Glaciären formas alltid av klimatet. Det krävs inte myck-
et för att en glaciären ska reagera på klimatet, en liten förändring 
kan halvera glaciärisens transportkapacitet. Därför fungerar 
glaciärerna som direkta symboler på hur klimatet förändras.

Glaciärer rör sig på två olika sätt, dels flyter isen som en trög 
massa eller så glider den sig sakta fram mot underlaget. Has-
tigheten på hur snabbt den glider beror på vattentrycksföränd-
ringar. När smältningen på sommaren tar vid fylls hålrummen i 
glaciären, trycket från vattnet kan då bli så stort att glaciären lyfts 
en aning. I dessa situationer fungerar fungerar vattenfickorna där 
vattnet trycks upp som hydrauliska domkrafter som pressar isen 
framåt i sin rörelseriktning. Det är är denna rörelse som skapar 
den glaciala erosionen. På Mårmaglaciären utformas ett mön-
ster som kan liknas vid träringar som byggts upp år för år. Man 
kan räkna upp till 400 lager. Mönstret kommer tydligt fram på 
sommaren när snön på glaciären smält bort. Vissa år smälter all 
vintersnö bort, vissa somrar gör det inte det, därför är 400 lager 
mer än 400 år. 

ACKUMULATION OCH ABLOATION

GLACIÄRERS RÖRELSE

Pre-glacial Glacial lobes, 
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ice iceValley
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mars 2015



Snö  Lappland 2015



Snö  Lappland 2015



X-jobbspresentation på KTH



FORSKNING 277 m2

BOENDE 243 m2

GEMENSAMMA YTOR 282 m2

WC/OMKLÄDNING 74,6 m2 

STÄD/FÖRVARING 125,2 m2

SERVERING/ UTSTÄLLNING 280 m2 

HISS/TRAPPOR 67,7m2
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21 m2
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65 m2

30 m2

PLAN 1
327 m2

PLAN 2
482,6m2

PLAN 3
369,2 m2

PLAN 4
170,7 m2

TOTAL AREA: 1349,5 m2

Program

ATT BO:

Sovplatser till för studenter, forskare och gäster

6st 1-bäddsrum
3 st 2- bäddsrum
3 st 3- bäddsrum 
5 st 4- bäddsrum
1 st 6- bäddsrum
5 st Forskarstudio 

Totalt: 52 bäddar
Totalt: 243 m2

ATT FORSKA:

1 st Våtlab m2 & Ellab
2 st Arbetsrum fasta platser för forskare
1 st Mötesrum
1 st Föreläsningssal ommöblerbart till arbetsplatser
1 st Läsrum med läspatser och arbestplatser
1 st Kontorsförvaring/utskriftsrum

Totalt: 277 m2

Sällskapsrum
Korridor

Totalt: 282m 2

Omklädning damer
Omklädning herrar 
Gemensam bastu 
8 st toa

Totalt: 74,6 m2

Totalt: 1349,4 m2

STÄD/ FÖRVARING:

Skidförråd
Monitoringförråd
Matförråd
Avfallsrum
Tvättstuga
Torkrum
Garderob

Totalt: 125,2 m2

ATT VARA:

Matsal/Servering
Utställning  
Storkök 
Entré
Totalt: 280 m2

Hiss/trappor 67,6 m2



Utmaningen har varit och frågan jag ställt mig; hur kan jag 
gestalta en byggnad på en plats där naturen sätter skalan och 
klimatet är extremt. I detta har jag velat gestalta en byggnad 

representativ för svensk glaciärforskning och som arkitektoni-
skt uttrycker plats, skala och klimat.

Situationsmodell skala 1:5000









Modell skala 1:200





ELEVATION ÖST
SKALA 1:200



ELEVATION NORR
SKALA 1:200

Både fasad och tak är klätt i en furupanel för 
att ge ett helhetligt uttryck. Även för att minska 
den kompetens som krävs för underhållsarbetet. 
Fönster är satta långt ut i fasaden för att förstärka 
formen och hålla så plana ytor som möjligt för att 
passera och inte skapa onödig hyllor för snön.



ELEVATION VÄST
SKALA 1:100

Byggnadens gestaltning är en 
kombination av en pragmatisk 
syn och analys av naturens 
krafter som översätts till en 
arkitektonisk form.



F
F

F
F

+1009

TM
TM

TT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SKALA 1:200

NORR

VINDRIKTNING NORDVÄST
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1.Groventré
2.Torkrum
3. Tvättstuga
4. Omkläding herr
5. Omklädning dam
6. Ellab & Våtlab
7. Skidförråd
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9. Matförråd
10. Avfallsrum

A

a

B

b

C

c



DM

sop

S

K

K

F

F

sop

+1010

PLAN 2
11. Entré/Utställning
12. Garderob
13. Kök/Servering
14. Café/ Matsal
15.Boende
16. Sällskapsrum
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PLAN 3
17. Föreläsning/Arbetsrum 
18. Kontor/Arbetsrum
19. Forskarrummet/Läsrum
20. Boende 
21. Sällskapsrum
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PLAN 4
22. Boende  
23. Sällskapsrum
24. Forskarstudio 
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Sektion Cc
skala 1:200



SEKTION Aa
SKALA 1:100

AMFIBOLIT BERGGRUND

MORÄN

Sektion Aa
skala 1:200

Amfibolit berggrund

Morän



Sektion Bb
skala 1:200


