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Bakgrund
Besöksnäringen på norra Gotland har utvecklats
avsevärt de senaste tjugo åren. Tidigare var det
färre men större aktörer som Skymnings gård,
Lummelundagrottan, Bläse kalkbruksmuseum och
Bungemuseet. Idag är det fler små, det enda större
som tillkommit är Bergmancenter. Det arrangeras
nya evenemang som t.ex. konserterna på Stora
Gåsemora. Alla besöksmål sammantaget har stor
attraktionskraft och lockar många besökare. Under
sommarsäsongen finns redan idag ett stort antal
besökare på norra Gotland och Fårö. Samarbetena
mellan besöksmålen är dock i stort sett obefintliga.
Under vår och höst kommer relativt många besökare
till norra delen av ön. Fler skulle troligen vara
intresserade under vintern, då naturupplevelserna
kan vara fantastiska. Utmaningen för norra Gotland
under dessa perioder är att kunna erbjuda besökarna
kvalitativa upplevelser och mötesplatser i uppvärmda
miljöer, något som är begränsad under lågsäsong.

Uppdraget - Mål och syfte
Under 2018 har en intresseförening, ett blivande
utvecklingsbolag, startats i Fårösund för att
stärka området Fårösund/Bunge. Det finns också
utvecklingsbolag på Fårö, i Slite och i Lärbro.

Det långsiktiga målet för projektet är att skapa och
driva det hållbara konceptet Besöksnod Norr i syfte
att skapa tillväxt inom besöksnäringen på norra
Gotland.

Regionen har tagit fram en besöksnäringsstrategi
där Besöksnod Norr skulle kunna bli en viktig
pusselbit och samtalspart för besöksnäringen på
norra Gotland. I strategin framgår det också det
viktiga i att hitta samverkan mellan besöksnäringen
och Region Gotland för att skapa tillväxt. Även vikten
av att öka besöksantalet på Gotland under lågsäsong
framhålls.

Det finns behov av ett nätverk inom besöksnäringen
som kan samverka och enas kring gemensamma
frågor och behov. Ett nätverk stärker samhörigheten,
främjar samarbeten kring information och
marknadsföring och ökar därmed attraktionskraften
på norra Gotland året runt.

Syftet med Besöksnod Norr är att skapa en form som
i en senare etapp gör det möjligt att skapa en plats där
kulturlivet på norra Gotland kan samordnas och samlas
året runt. Målet för förstudien, som också är ett delmål
i projektet, är att skapa konceptet för Besöksnod
Norr och identifiera en strategi för genomförandet av
projektet.
Förstudien ska etablera ett nätverk med
besöksnäringen på norra Gotland samt identifiera
behov från deltagande besöksmål. Förstudien ska
även föreslå en organisation som kan jobba vidare
med nästa fas och presentera ett förslag på ett hållbart
koncept för genomförandet av projektet Besöksnod
Norr. Förstudien ska, med hjälp av en arkitekt, ta fram
ett underlag med bygglovsfärdiga handlingar för ett
fysiskt besökscenter på Bungemuseet.
Besöksnod Norr är även ett besökscenter på
Bungemuseet innehållande turistinformation,
utställning ”Upptäck Norra Gotland”, kurslokaler,
kontor, restaurang och butik. Centret ska vara en
mötesplats och kunna nyttjas av alla inom nätverket
Besöksnod Norr. Det kan vara kulturevenemang,
konferensverksamhet, kursverksamhet eller interna
möten. Detta center är också möjligt att hålla öppet
året runt och skapar möjlighet att erbjuda ett utbud
för besökare på Norra Gotland under hela året, främst
axelsäsongerna vår och höst. Besöksnod Norr skulle
skapa fler arbetstillfällen, året runt.

Bungemuseet har sedan starten 1907 drivits av
Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge.
2016 övergick driften av museet till det nybildade
Bungemuseet AB, medan ägandet av byggnaderna
ligger kvar hos föreningen. När Bungemuseet AB
startade, genomfördes en serie workshops, i regi av
Science Park Gotland för att göra en omvärldsanalys.
Deltagare var representanter för lokalsamhället på
norra Gotland. På dessa möten framkom att det
finns ett lokalt intresse både för Bungemuseet och
för utveckling av besöksnäringen på norra Gotland.
Behovet av samordning och gemensamma strategier
var något som lyftes.
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Organisation
Förstudien har haft en organisation med en styrgrupp, en referensgrupp samt en samarbetsgrupp.
För att driva projektet anställdes Sofia Hoas som
projektledare på 30%. Annelie Adolfsson, VD har
haft ekonomiskt ansvar på 20%.
Styrgruppen har bestått av representanter från
Bungemuseets styrelse, Gotlands Förenade
Besöksnäring samt besöksnäringen på norr. De
har haft 5 protokollförda möten.
Arkitektfirman Heilborn Ark anlitades efter
att ha gått ut med en offertförfrågan till fyra
utvalda firmor.

arrangerats i Fårösund, Slite och på Fårö. Där
presenterades Besöksnod Norr och vid samtliga
tillfällen gjordes en nulägesanalys med SWOTmetoden.

Referensgruppen har bestått av aktörer inom
besöksnäringen på norra Gotland samt representanter för mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.
Gruppen har fått direkt information om processen
och har i hög grad bidragit med kunskap och
erfarenheter av besöksnäringen på norr. De har
träffats och haft workshops vid tre tillfällen.
Intresset för att ingå i gruppen var stort och
deltagarna har varit mycket engagerade.

För att nå alla intressenter har det gjorts mailutskick,
annonserats på sociala medier samt i lokal dagspress.
För att få in ytterligare kunskap i projektet har
projektledaren har haft enskilda möten och
utbytt erfarenheter med Karolina Johansson vid
Länsstyrelsen, som gjort förstudierna om Bäste
träsk, Mats Jansson och Karin Winsnes, näringslivsstrateg respektive besöksnäringsstrateg på Region
Gotland samt Rebecka Svensson på Visby stift.

Samarbetsgruppen är alla som varit intresserade
av att bidra till projektet. Syftet med samarbetsgruppen var att få en spridning av projektet samt
hitta starka samarbetspartners till det fortsatta
arbetet med Besöksnod Norr. Tre workshops har

Styrgrupp
Annelie Adolfsson, VD Bungemuseet
Sofia Hoas, projektledare Besöksnod Norr
Jenny Westfält, Gotlands Museum
Maj-Gun Blomberg, (ersättare Gustaf Edström) Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge
Matz Bengtsson, Gotlands Förenade Besöksnäring
Cristina Jardim Ribeiro, verksamhetschef Bergmancenter
Agneta Werkelin, ordförande Bläse Kalkbruksmuseums Intresseförening

Referensgrupp:
Bunge flygmuseum
Bunge sockenförening
Bunge vandrarhem
Folkhögskolan Fårösund
Funkisam
Fårö Museum
Fårö utvecklingsbolag
Fårösunds intresseförening (utvecklingsbolag)
Hau gård och galleri
Kaffestugan Mat
KUNO, kulturföreningen Norra Gotland
Lädubro utvecklingsbolag
Länsstyrelsen Gotlands län (naturenheten)
Maven (Kappelshamns Turistcenter AB)
Prima gård AB
Slite utvecklingsbolag
Svenska kyrkan
Slite Strandby/Sports academy

Projektledare:
Sofia Hoas, projektledare 30%
Annelie Adolfsson, ekonomiansvarig 20%
Arkitekt/projekterare:
Daniel Heilborn, Heilborn Ark
Katarina Ossiann
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Samarbetspartners:
Intressenter inom besöksnäring på Norra
Gotland; föreningar, besöksmål, företag och
entreprenörer.

Besöksnod
Norr
Nätverket Besöksnod Norr
- sammanfattning av träffar med referensgrupp och samarbetsgrupp

Referensgruppsmöte i Bunge den 6 september 2018

Referensgruppsmöte i Visby den 12 december 2018

Referensgruppsmöte i Fårösund den 31 januari 2019

18 deltagare

15 deltagare

9 deltagare

En workshop genomfördes med frågeställningar om behoven för
besöksnäringen och vad ett nätverk skulle kunna samverka kring.

Mötet öppnade med en presentation av det fysiska besökscentret
”Besöksnod Norr” av arkitekterna på Heilborn Ark.

Projektledaren sammanfattade hur förstudien har genomförts
och tog upp en del av de analyser och slutsatser som gjorts.

Vilka behov har besöksnäringen på Gotland? Vad skulle ett nätverk kunna
samverka kring?
Skapa kommunikation mellan verksamheterna.
- Samordning kring öppettider, matställen främst under lågsäsong.
- Gemensam marknadsföring, kanske ett eget magasin.
- Målgruppsanpassad info till tex barn, militärer, konst, kultur,
cyklister och nördar. Kalender med vad som ”händer på Norra Gotland”.
- Gemensam karta, objektbeskrivningar och fakta på alla besöksställen.
- Ordna transporter mellan besöksmål, t.ex. ringlinje både för tillresta
och gotlänningar.
- Gemensamma guider. Gemensam kvalitetssäkring. Kunskap om
varandras verksamheter.

Workshop
En workshop genomfördes i två grupper. En för det fysiska besökscentret och en för Nätverket besöksnod norr. Grupperna skulle hitta
tre utmaningar för konceptet Besöksnod Norr och sedan hitta tre
lösningar på dessa utmaningar.

Gruppen diskuterade sedan en del av rapportarbetet, som projektledaren ville stämma av med referensgruppen inför slutrapporten.
En livlig diskussion fördes kring detta.

Vad bör ett besökscenter innehålla?
- Turistbyrå med information på flera språk, anpassad till
funktionsvariationer.
- Interaktiva möjligheter för besökaren. Samlad information för att
skicka ut till de andra besöksmålen. Sköta distribution av informationsmaterial.
- Evenemangskalender med aktiviteter och karta med tips på fysiska
besöksplatser.
- Restaurang, gemensam butik och samlingslokal bör finnas.

Grupp 1 Det fysiska besökscentret
1. Stopp, stanna
Bra restaurang, tydlig skyltning, gärna innan, turistinformation,
besöksplats, attraktivt innehåll/utställning.
2. Och sedan?
Bemanning drift. Betala enl. bemanningsschema på lågsäsong,
måste finnas ansvarig person på plats för uthålligheten.
3. Toaletter
Toaletter inne på området. Torrdass, pedagogiskt och innovativt.
Kompost- och kretslopp.
Grupp 2 Nätverket Besöksnod Norr
1. Samverkan
Få nätverket fungerande året runt. Organisationsform kan vara ett
AB eller ideell förening. Finansiering genom medlemmarna.
2. Öppet året runt
Ha tjänsten i BNN, arbeta själv eller betala.
3. Dålig organisation för öppethållande på Norra Gotland
Samordna öppethållande på Norra Gotland med hjälp av en tjänsteman.

5

- Analysen om hur besöksnäringen utvecklats de senaste 20 åren.
- Konkurrensen mellan Fårösund och Slite.
- Geografisk avgränsning i det fortsatta arbetet.
- Viktigt med samverkan och lära av varandra.
- Viktigt att hålla Besöksnod tillräckligt liten för att ha kvar kraft.

Besöksnod
Norr

Samarbetsgrupp på Fårö den 24 oktober
Projektledaren Sofia Hoas presenterade projektet. Alla var rörande
överens om att mer samarbete behövs. Alla jobbar på med sitt och är
mycket upptagna. Björn Ahlsén, kulturstrateg vid Region Gotland
var positiv och klargjorde att Region Gotland ser positivt på att samla
besöksnäringen på Norr i en nod. Alla var också eniga om att Bunge
skulle vara rätt plats för ett informationscenter.
Grupparbete:
Nulägesanalys (SWOT) för besöksplatsen Norra Gotland

Samarbetsgrupp i Fårösund den 31 oktober
Projektledaren presenterade projektet. Det var mycket energi i
gruppen och det kom upp många frågor och förslag. Ett förslag var
att tänka om helt när det gäller infrastruktur på norr och Fårö. I
framtiden borde det löna sig att lämna bilen i Fårösund eller t.o.m.
på fastlandet. Ställ bilen i Fårösund och ha en bra infrastruktur med
hop-on/hop-offbussar på Fårö.
Grupparbete:
Nulägesanalys (SWOT) för besöksplatsen Norra Gotland

Samarbetsgrupp i Slite den 5 november
Projektledaren presenterade projektet. Alla tyckte att samarbete
på norr är behövligt. Bra med en gemensam turistinformation
och möteslokal. Samordning kring personal vore bra, guidepool,
busschaufförer. Gemensam marknadsföringsbyrå. Förslag på appen
”Guidly” och andra appar med guidemöjligheter.
Grupparbete:
Nulägesanalys (SWOT) för besöksplatsen Norra Gotland.

Styrkor
Fårö är känt
Bergman, Raukar, Sudersand
Annorlunda
Vacker natur
Exotiskt
”Tiden har stått still”
Kändisö
Uppleva lugn & tystnad
FHS/idrottscenter
Kustateljen
Många attraktiva kultur- och naturbesöksmål samt badplatser
Mycket att se & uppleva -många besöksmål, något för alla
KUNO
Nordret
Gårdsbutiker och lokala handlare
Kyrkorna
Simhall
Folkhögskola Fårösund
Bra boende i olika kategorier
Fantastisk historia; kalk, militär
Bra infrastruktur för idrott i Slite

Svagheter
Intensiv högsäsong (6 veckor), Lågsäsong stängt
För hippt, gentrifierat, dyrt
För mycket folk
Trafikkaos - vild parkering
Dålig infrastruktur, vägar, sopor
Vatten och avlopp ej tillräckligt
För få toaletter
Färjekön
Obefintlig samordning mellan besöksmålen
Få laddstolpar till elbilar
Samverkan saknas
Brist på tydlighet, öppettider etc.
Öppettider svårt med säsongspersonal
Bostadsbrist
Fårösund är ett svagt plats-varumärke
Avsaknad av buss på Fårö stor del av året
Saknas kafé och toaletter Slite hamn och lågsäsong
Dålig kontakt näringsliv-skola-förening
Saknas strandnära aktiviteter som vandringar etc
Saknas mat på lågsäsong
Få guidade turer

Hot
Tappar attraktionsvärde pga. av trängsel och ett förändrat Fårö
Tappa det unika
För mycket folk ”people polution”
Trafikverkets obeslutsamhet bestäm bro eller färja, fixa cykelbanor
Sommarturlistan m buss för kort tid
Nuvarande färja 400 000 liter diesel/år
Naturslitage
Turistifiering
Grundskola försvinner
Förstörelse av naturen
Färre bönder
Gentrifiering
Ekonomisk kris
Högre huspriser
Stad & land
Generationsklyftor
Revirtänkande
Ouppdaterade hemsidor
Dålig infrastruktur

Möjligheter
Varumärkesstrategi
Vandringsleder kring träsk
Fågelturism
Bredda stora vägen, fixa cykelleder
Eventbolag ordna turer och temaresor
Nyttja kändis-Fårö
Filmstrategi
Tillgängliggöra för funktionsvariationer
Bättre ställplatser för husbilar
Informera bilister om lagar och regler
Fler utländska gäster, tyskar, holländare
Nationalpark
Heltidsanställd med helhetsgrepp för alla näringar
Guidade vandringar/vandringsleder
Digital app/guide
Bro från Fårö
Hoppa av /hoppa på elbussar, ringlinje Fårö
Förlängd säsong , fler verksamheter året om
Fler åretrunt-boende
Dagsturism
Elfärja
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Geografisk avgränsning
I förstudien begränsas projektet geografiskt till
en linje söder om Hall-Slite. Slite har kommit
långt med sin satsning på sport och skärgård.
De har även arbetat mycket med #AllavilltillSlite
och har en gemensam marknadsföring, t.ex.
genom Magasinet Slite.
Fårösund har ett nystartat utvecklingsbolag med
stora ambitioner. Mycket är på gång i Fårösund
med film, naturturism, ev. nationalpark
och nysatsning på Bungemuseet.
Diskussioner har förts om området borde utökas
till att även innefatta Tingstäde. Risken är dock
att tappa kraft om området blir för stort. Slutsatsen
är därför att börja med det avgränsade geografiska
området som utpekats.

Analys och erfarenheter från workshops
och möten
Besöksnäringen på norra Gotland har förändrats de
senaste 20–30 åren. Tidigare var det några få större
aktörer som Skymnings gård, Lummelundagrottan
och Bungemuseet som organiserade och drev många
turistresor till norra Gotland. De planerade en hel
del av besökarnas resa, med stopp vid utvalda
besöksmål, luncher, fika och shopping.
De flesta besöksmålen var medlemmar i Gotlands
Turistförening, där de fick information och
gemensam statistik vilket skapade en gemenskap.
De större besöksmålen var organiserade i Gotlands
attraktioner där man gemensamt marknadsförde
kultur- och naturbesöksmål.

Idag finns det fler besöksmål varav de flesta är
mindre. Det större besöksmålet Bergmancenter
har tillkommit samt större evenemang som
konserter på Fårö och i Fårösund.

Bedömningen utifrån det underlag förstudien fått in,
är att nätverket Besöksnod Norr har en viktig funktion
att fylla för att skapa fler arbetstillfällen och tillväxt
inom besöksnäringen på norra Gotland.

Inom besöksnäringen upplever många att de
jobbar intensivt på hemmaplan. De hinner inte
höja blicken och känner att de intehar tid till
att samarbeta med andra. Det har under de
senaste åren inte funnits någon stabil samlande
besöksmålsorganisation som hjälpt till med detta.

Organisatoriskt skulle Besöksnod kunna vara en
del av Gotlands Förenande besöksnäring (GFB).
Förslagsvis genom ett utökat medlemskap/program,
som företaget betalar extra för. Få kan företagen,
förutom grundavgiften till GFB, få viss service i form
av t.ex. kartor, marknadsföring och samordning
gällande turistinformation.

Turistföretagarna uttrycker att de skulle vilja
ha bättre samverkan, att de skulle bidra till att få
bättre struktur och kvalitet med gemensamma
satsningar. Önskemålen som lyfts fram är
gemensam marknadsföring, kartor, kvalitetssäkring, erfarenhetsbesök hos varandra samt
gemensamma utbildningar.

Information om projektet

Projektledaren har under förstudien haft kontakt
med länsstyrelsen angående planerna på en
nationalpark vid Bäste träsk. Om den skulle komma
till stånd skulle ett samarbete kring ett Naturum
kunna vara av intresse. De planerna är dock än så
länge för osäkra och ligger för långt fram i tiden.
När det arbetet kommer igång, bör möjligheter till
samarbeten undersökas.

Utställning

Projektledaren har informerat om projektet i
utvecklingsbolagen på norra Gotland. Det gjordes
även en större presentation på besöksnäringsdagen den 5 november i Slite. Projektledaren har
berättat om projektet i två radioinslag på Radio
Gotland. Vid projektets slut genomfördes en
pressträff där förstudiens resultat presenterades.

Förstudien finns dokumenterad som en digital
utställning på www.besoksnodnorr.se samt via
www.bungemuseet.se. Tanken är att den ska vara
ett verktyg för de som engagerar sig i det kommande
projektet, men också för att informera och sprida
erfarenheter, kunskaper och förslag från förstudien
till nya intressenter.
Förstudiens resultat kommer finnas tillgängligt på
Bungemuseet under sommaren.
Fältvandring med arkitekterna vid den medeltida brunnen.
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Förstudiens resultat
Etablera nätverk
Nätverket Besöksnod Norr är etablerat och aktiverat.
I nätverket ingår en rad starka aktörer från besöksnäringen på norra Gotland. Referensgruppen är
kärnan i nätverket. Bungemuseet har tagit på sig
rollen att vara drivande och sammankallande efter
att förstudien avslutats.
Om besöksnäringen på norr samlas i Besöksnod
Norr och enas om vad man gemensamt vill
åstadkomma för att få en fungerande satsning
på besöksnäringen skulle Besöksnod Norr bli en
relevant samarbetspart till Region Gotland och
andra besöksnoder/stråk på Gotland. Detta skulle
motivera till gemensamma satsningar för att stärka
besöksnäringen och öka tillväxten. Det passar väl
in i Region Gotlands besöksnäringsstrategi.

Organisation för nästa fas
Ett nätverk är etablerat och det finns bygglovsfärdiga handlingar för besökscentret. Förstudien
föreslår att Bungemuseet AB söker 1:1 medel
(”Regionala tillväxtåtgärder”) för att tillsätta en
projektledare som driver processen vidare med
besökscentret och håller nätverket fortsatt aktivt.
Det kommer vara av stor vikt att hålla igång nätverket och konkretisera de samarbeten nätverket
föreslagit. Det finns en uppenbar risk att intresset
för samverkan dör ut om nätverket inte aktivt drivs
vidare. Därför föreslår förstudien att Bungemuseet
AB har ansvaret för att fortsatt kalla till möten och
skapa ett organiserat nätverk. Kärnan för nätverket
är referensgruppen. Sedan blir det nätverkets
ansvar att konkretisera, samordna och finansiera
de samarbeten man tillsammans fastslår.

inkomstmöjligheter, då den är anpassad för åretruntverksamhet.

Processen med bygget av besökscentret drivs
av Bungemuseet AB på uppdrag av Föreningen
Kulturhistoriska Museet i Bunge. Besökscentret
bör ägas av föreningen, då de idag äger Bungemuseets övriga byggnader. Förening hyr sedan
ut byggnaden till driftsbolaget Bungemuseet AB
för att driva besökscentret.

Nätverket Besöksnod Norr bidrar med finansiering
till service i form av turistbyråverksamhet, marknadsföring, distribution av broschyrer och samordning.
Under förstudien har det också kommit fram förslag
på helt nya verksamheter som skulle bli en del av
finansieringen av Bungemuseet och besökscentret.
En uteförskola skulle lämpa sig väl på området, vilket
skulle ge inkomster till Bungemuseet AB genom t.ex.
att beställa maten från restaurangen. Synergieffekten
skulle bli att Bungemuseet blir en aktiv del av
samhället.

Hållbart koncept och finansiering
Nätverket Besöksnod Norr samverkar med olika
typer av samarbeten inom marknadsföring,
samordning och utbildningar. Den gemensamma
mötesplatsen att samlas kring är besökscentret
Besöksnod Norr. Där kan nätverkets medlemmar
t.ex. sälja produkter, ha information om sin
verksamhet, ordna kurser, evenemang, nyttja
restaurangen och ha interna möten.

Möjliga pengar att söka
- 1:1 ”Regionala tillväxtåtgärder” för fortsättning BNN,
norra Gotland
- Boverket
- Allmänna Arvsfonden
- Tillväxtverket
- Privata bolag; Cementa, Nordkalk, Svenska mineral
- Riksantikvarieämbetet
- Hållbarhet, ny teknik (ex. solfångare)
- Microstöd för naturturism
- Crowdfunding, lämpligt för de unika bildstenarna
- Leader Gotland
- Energimyndigheten

Själva bygget av besökscentret finansieras av sökta
medel från möjliga finansiärer som Boverket,
Riksantikvarieämbetet och Allmänna Arvsfonden.
Driften av besökscentret har Bungemuseet AB
ansvar för. En del finansieras genom Bungemuseet
ordinarie verksamhet.
Besökscentret blir ny entré och här finns kontorslokaler, vilket gör det möjligt att kombinera tjänster,
så det fungerar med bemanning till Bungemuseet
under lågsäsong. Då tillgängligheten ökar bör det
också vara möjligt att sälja biljetter och få in nya
produkter med större vinstmarginaler och provisioner.
Besökscentret skulle t.ex. kunna vara knutpunkten för
uthyrning av cyklar och kanoter och en startpunkt för
naturturer till norra Gotland.
Hyresintäkterna för restaurangen blir en bärande
del av inkomsten. Den har stora utvecklings- och
8
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Besökscentret besöksnod Norr
Vision/funktion

Kostnadsberäkning

Besökscentret ska vara beläget på Bungemuseets
område och ska fungera som ett informationscentrum för turister och en mötesplats för
besöksnäringen på norr. Besökscentret ska vara
anpassat för publik verksamhet, året runt.

440 kvadratmeter isolerad yta (entré, restaurang,
kontor, hygienutrymmen mm)
25 000 kr/kvm = 11 000 000 sek + moms

Besökscentret ska innehålla:
- en turistbyrå med information
- en digital guide till norra Gotland
- presentationer/tips om alla besöksmål i närområdet
- toaletter
- restaurang (ligger i nuläget på andra sidan vägen,
vid parkeringen)
- butik
- kontor för Bungemuseets personal

120 kvadrameter oisolerat utrymme (hantverkslängan)
15 000 kr/kvm= 1 800 000 sek + moms
60 kvadratmeter oisolerat glashus (bildstenarna)
20 000kr/kvm = 1 200 000 sek+ moms
Iordningställande av parkeringsyta ca 500 kvm á
1 500 kr/kvm = 750 000sek + moms
Beläggning innergården kalksten 400kvm á
1 500kr/kvm = 600 000 sek+moms
Uppskattning kostnad 15 350 000 miljoner sek + moms

Genomförande
Projektet skickade ut en förfrågan med en tydlig
uppdragsbeskrivning till fyra utvalda arkitektfirmor.
Styrgruppen gav uppdraget till Heilborn Ark.

Tillkommer digital teknik och specialsnickerier
(montrar, butik, utställning mm),
Uppskattad totalkostnad ca 20 000 000 skr + moms

I mitten av november fanns ett första förslag som
efter lite bearbetning presenterades för styrgrupp
och referensgrupp. En fältvandring genomfördes
för alla intresserade där arkitekterna presenterade
förslaget på plats. Förankring har också skett med
regionens stadsarkitekt Christian Hegardt.
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Arkitekternas förslag
1. Inledning
Den nya entrén sker genom en ny byggnation
bestående av flera enkla volymer som tillsammans
bildar en kringbyggd innergård. De fyra volymerna,
alla med grundformen av en enkel lada med okomplicerade konstruktioner och branta tak, har alla en
separat funktion men bildar tillsammans också en
sammanhållen helhet. Detta bebyggelsemönster
återfinns i den Gotländska traditionen och så även
på själva museiområdet.
Varje byggnad är uppförd och formad för en speciell
funktion men står också ofta i ett sammanhang med
andra byggnader.
I den nya entrébyggnaden, kallad ”Besöksnod norr”,
finns en volym för mottagande och information,
en volym för restaurang och evenemang, en volym
för hantverk och kursverksamhet samt en volym
för Bungemuseets bildstenar, som flyttas från nuvarande placering. Dessa fyra tydliga volymer skapar
tillsammans en central innergård lika viktig för
verksamheten som varje byggnadsvolym och dess
innehåll.

2. Upplevelsen

I restaurangens västra ände kommer besökaren
vidare in i bildstenssalen som är ett rum av glas
på en sockel av kalksten. Kvällstid är bildstenarna
belysta med varmt ljus och skapar en spännande
installation synlig från långt håll.

Besökaren leds naturligt från parkeringen in i den
största byggnadsvolymens stora portal mot öster. I
siktlinjen genom portal, byggnad och gård ligger
Bunge kyrkas vackra torn.

Den norra byggnadsvolymen är tänkt som
en hantverkslänga. Här kan besökare delta i
hantverkskurser i hur man lägger en stenvast,
uppför ett gotlandstun, fönsterrenovering, testa
olika naturmaterial som linoljefärg, trätjära och
kalkputs. Hantverkslängan har en sluten del där
material kan förvaras samt en öppen del in mot
gården under tak där kursverksamheten kan ske
vid nederbörd. Vid bättre väder kan hantverket
spridas ut på större delar av gården vilket ger liv
och öppnar upp för möten och samtal.

Det första som besökaren möter inne är den gamla
stensatta brunnen som lyses upp av västerljus från
ett stort takfönster. Besökaren kan här själv söka
sig runt genom norra Gotlands sevärdheter och natur
i ett digitalt bildspel kopplat till en karta.
En butiksyta med lokalproducerade varor leder
vidare till restauranglängan i söder. Serveringsytans
rum öppnar sig mot söder där en hage ansluter direkt
mot den glasade fasaden. Glasade pardörrar mot norr
leder ut till innergården där serveringsytan växer ut
under sommaren.

På gården samlas man inför de guidade turerna
på museiområdet, samling sker under vårdträdet.
Efter avslutad tur bland de många museibyggnaderna i den vackra miljön avslutas även turen på
gården. Sedan kan deltagarna åter fördjupa sig i
besöksguidens digitala informationsvärld eller
sitta ner med en kopp kaffe och en saffranspannkaka innan man lämnar museet genom portalen
mot parkeringen i öster.

3. Material
Likt de byggnader som själva Bungemuseet består
av är materialen enkla, lokala och tidlösa. Kalksten,
vindpinat silvergrått trä, tjärdoftande spån eller
faltak. I den nya byggnationen sammansatt i en
modern tolkning med inslag av större glaspartier
och genomarbetade nutida detaljer.
De enkla volymerna för tankarna till äldre tiders
anspråkslösa ekonomibyggnader men är lika tidlösa i sin form som de material de är uppförda av.
De obrutna spåntaken länkar samman de
fyra volymerna till en helhet ger utblickar över
beteshagar, siktlinjen mot kyrkan, bildstenssalen
i sin lätta glaskonstruktion, hantverkslängans
föränderlighet, den digitala guidens skiftande
bilder från norra Gotlands alla unika besöksmål
och natur.

Den vindskyddade gården blir mötesplats, uteservering, väderskydd och en naturlig utgångsplats
för de guidade turerna på museiområdet. På
innergården skapas ett mikroklimat där säsongen
kan förlängas i ett annars kargt och blåsigt landskap.
Här värmer solen även en vinterdag och här kan
besökaren finna skydd från en nordlig kuling under
hösten. Sommartid erbjuder gården även svalka i
skuggan av vårdträdet placerat i den kvadratiska
ytans mittpunkt.
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4. Miljö och energi
Huvuddelen av material och färger skall vara
beprövade naturmaterial med liten miljöpåverkan.
Materialen bör vara producerade på norra Gotland
i största möjliga utsträckning. Kalkstenen till
väggar kan med fördel tas fram ur den skrotsten
som uppstår vid uttag av byggnadssten där uttagna
stenpartier med sprickbildningar ej kan användas
i produktionen till skivmaterial. Till fönster- och
dörrsnickerier används gotländsk kärnfuru liksom
till spåntak och panel.
Restauranglängans södra takfall utförs heltäckande
med solceller. Plattorna kan vara av typen Soltech
ShingEL som är en ny typ av solcell framtagen att
passa in på befintliga takytor i t.ex. kulturmiljöer.
Plattorna efterliknar en slät takpanna och har ett
litet format samt en diskret heltäckande svart yta.
Solcellsanläggningen bör på årsbasis producera den
el som byggnaden gör av med. Möjligen kan även
hantverkslängans södra tak täckas men kommer
delvis att skymmas av vårdträdet sommartid.
Målet vid projekteringen bör vara en klimatneutral
byggnad både vad gäller produktion och drift.
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Modellbilder

Modell vy mot gård från museiområdet

Modell närbild mot entré

Modell mot entré

Modell vy från väst

Modell vy mot restaurang och gård

Modell vy mot väst

Modell närbild mot entré
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Skisser och ritningar

Perspektiv mot gården

Perspektiv mot entré

Interiör entréhall
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Fasad mot söder

Fasad mot öster
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Fasad mot väster

Fasad mot norr

Sektion A-A

Sektion B-B
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