
KONCEPT

Vårat förslag ger Kulturens Hus i Luleå en roll som ett öppet Hus av Kultu
för hela regionen.

Inehållande nutidens viktigaste kulturella faciliteter (Konserthall, Bibliotek
Konsthall) skapar den en sammansmältning av kultur som initierar en vidare
urban utveckling likt ett frö av kristall. Huset är sett som en plats dä
strömmar möts och kultur och stad blandas och byter erfarenheter.

HAVSKANTEN

För att återskapa en närhet till den norra kustlinjen för människorna i Luleå
( Stranden mellan Uttern och teatern vid den västra änden) är det viktigt at
ändra trafikströmmen längs Namnlösa gatan. En plattform binder samman
Kulturens Hus med strandkanten och kan även användas som amfi teater.

Kulturens Hus och strandkanten bildar tillsammans ett kontinuerlig
stadslandskap som inbjuder till event och utbyte mellan besökare, artiste
och stadsvandrare på en jämlik basis.

PLATS

Organisationen av platsen bygger på tre grundläggande motiv:
Den välkommnande gesten mot stadens trafikburna besökare från norr.
Den förlängda plattformen som binder samman huset med havet.
Programmets öppna gest mot staden.

LJUS

Kulturens Hus volym är genererad genom smältandet av ett isberg av den
sydliga solens strålar nära nordpolen, medans den kalla nordanvinden
fryser den branta norra fasaden av byggnaden. Den sluttande östra fasaden
tillåter god belysning av Mården.

UTSIKTER

Att gå in på platsen betyder att springa rakt in i armarna på Kulturens Hus
Från denna punkt är det enkelt att uppfatta hela programmets distrubition
En bred trappa bär besökarna till plattformen mellan +3 - +5 m med entren
till konsthallen, restauranten och andra funktioner: ett tredimentionellt öppe
rum med programlådor. En böjd väg leder besökaren till bron som korsa
gatan och når vattenlinjen med sin hirisontella storhet.

UTSIKT

Konserthuset flyttar sitt ansikte mot landskapets öppenhet och vattnet för at
länka samman naturens och konstens komplexa sammansättningar.

VÅNINGSPLAN

De olika eventen är staplade på varandra och reser sig innanfö
byggnadens väggar som en kontrast mot det vardagliga nyttjandet av de
stora biblioteket på bottenvåningen. Höjden på våningsplanet hör samman
med programmets nivå av exklusivitet.
Byggnadskostnader:

De kalkylerade byggnaadskostnaderna som nämns i tävlingsprogramme
tycks vara extremt lågt kalkylerade En jämförelse med redan uppförda
referensobjekt säger oss att byggnadskostnaderna inte kan vara
konfimerade i dagsläget.

INGÅNG
LASTNING/
LOSSNING

UTGÅNG
LASTNING/
LOSSNING

UTGÅNG
LASTNING/
LOSSNING

INGÅNG
LASTNING/
LOSSNING

PLATTFORM/BRO + 7.00m

HUVUDINGÅNG

INGÅNG
PARKERING
FOTGÄNGARE

TAK FÖNSTER
+ 30.50m

TILLGÅNG
PARKERING

FRILUFTSSCEN
+ 2.50m

+ 4.50m
PLATTFORM

+ 6.50m
PLATTFORM

220 PARKERING PLATSER

RESTAURANT

KULTURENS HUS LULEÅ

SKALA 1: 1000

SITUATIONSPLAN

200 40 60 80

027595PLANSCHER 1

HOUSE OF CULTURE IN LULEÅ

100







PANORAMA

PERSONALINGÅNG

RESTAURANT

PANORAMABALKONG

HHÖÖLLJJEE OOCCHH BBLLOOCCKK

6:00

FRILUFTSSCEN

8:30 11:00 13:00 18:0016:00

KULTURENS HUS LULEÅ

027595PLANSCHER 1

HOUSE OF CULTURE IN LULEÅ


