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Byggnadsgestalten
I vårt förslag till Kulturens Hus i Luleå har fokus lagts på  att noggrant organisera och forma de olika programverksamheterna kring det samlande
rummet: “Den stora foajén”, som knyter ihop alla delar och bildar det nya “vardagsrummet” i Luleå. Rummet är placerat under det generösa skärmtak
som är byggnadens samlande gest vid Norra hamnen. Entréerna, den gemensamma och de separata, ligger alla samlade här utmed Smedjegatan. Mitt i
byggnaden vänd mot terrassen ligger också caféet och restaurangen som har en central funktion för livet i byggnaden.

Karaktären
Vårt förslag till Kulturens Hus ämnas får en inbjudande vardaglighet och värme i interiörerna som gör det lättillgängligt. Samtidigt ger

det stora skärmtakets samlande gest mot utsikten, och skalan i den höga fasadens bearbetade träglaspartier, ett intryck av storslagenhet och
värdighet.

Som komplement till byggnadens enhetliga yttre gestalt präglas interiörerna av stor variation som utgår från de olika verksamheternas
särdrag och ambitioner. En enkel och rationell stomstruktur gör detta möjligt och för att ytterligare förstärka rikedomen i byggnadens inre
kommer i möjligaste mån, var verksamhet själv, med hjälp av olika konsulter, att gestalta sina respektive lokaler. Vi menar att livaktigheten och
vitaliteten påverkas starkt av de olika verksamheternas autonomi. Verksamheternas innehåll kommer att förändras; en enkel repetitiv stomme
ger möjligheter till stor flexibilitet.

Materialen
De ingående byggnadsdelarna ger en robust och varm miljö. Vi har valt tåliga material och byggnadslösningarna strävar mot en

minimering av komplicerade flerskiktslösningar som är svåra att underhålla och renovera. Bjälklag utförs som TT kassetter i betong och de
flesta golven (utom i bottenplanets gemensamma foajé) är massiva trägolv av gran som lutbehandlas för att få karaktär av traditionella skurgolv.
Den rikt glasade fasaden mot Norra hamnen utförs med kraftiga snickerier av ek. Fönsternickeriernas ansenliga dimensioner och plastiska
bearbetning innebär att den stora fasaden inte reduceras till ett alldagligt fasadglasskikt utan får stora rumsliga kvalitéer för de besökare och
den personal som rör sig mellan de inre och yttre miljöerna.

Omgivningen
De existerande bilparkeringarna i kvarteret Hunden och Katten bör ersättas av nya byggnader: företrädesvis bostadshus som följer

kvartersstadens mönster och skala. Särskilt i kvarteret Hunden är det önskvärt att kvarteret kompletteras med nybyggnader, som likt de
existerande förläggs utmed gatan så att en användbar och trivsam gård bildas i kvarterets inre. I denna Luleås centrala del, liksom generellt, är
den aktivitet, som bostäder åstadkommer: att stadsrummet används vid dygnets alla tider, mycket betydelsefull.

Då byggnaden framför allt öppnar sig ut mot väster och mot folklivet i Norra hamnen bör markytorna mellan Kulturens Hus och den
Namnlösa gatan ges omsorgsfull behandling. För att uppfylla tävlingsprogrammets önskan om ytterligare p-platser i kvarteret Trekanten
kompletteras en något sänkt befintlig parkering med ett övre p-däck. Det vore ändå önskvärt att ett sådant däck planeras för att även i
framtiden kunna rymma såväl aktiviteter som Luleå marknad som nya, av Kulturens Hus initierade, evenemang.

Foajén
Foajén är det samlade rummet i det nya Kulturens hus. Härifrån når man alla verksamheter och dessa kommer naturligtvis att på sina

egna särskilda sätt annonsera sig här. Den breda trappan upp till konsertsalen kan bli en punkt där man spontant sätter sig ner, men den kan
också bli den naturliga platsen att samla grupper för en guide eller liknande. Foajén förses även med mer ordnade sittmöbler, företrädesvis
cirkulära pallar stora nog att användas av flera personer samtidigt. Foajémiljön innanför de kraftiga och artikulerade glaspartierna kan vintertid
vara det rum för möten som sommartid flyttar ut till uteserveringen under det stora skärmtaket.
Foajéns karaktär präglas av mötet mellan den robusta byggnadsstrukturen och en mer varierad och till och med delikat inredning och
konstnärlig utsmyckning. Tanken är att foajén på så sätt får beteckna Kulturens hus som helhet; - En resolut byggnadsstruktur befolkad av ett
antal livaktiga och karaktärsfulla hyresgäster.

Biblioteket
Biblioteket förläggs på byggnadens sydsida utmed Skeppsbrogatan. Entréerna ligger såväl mot denna gata som mot Smedjegatan och den
gemensamma foajén. Biblioteket är disponerat som en hall vilken gradvis öppnar sig uppåt. Entréplanet är ordnat kring den långsträckta disken i
bakkant med reception, utlåning och information. Från disken har man god överblick både över entréplanet och hallens övre del som omgärdas
av en entrésol med kontorsarbetsrum. Vid entréerna i bibliotekshörnet mot Smedjegatan ligger tidningsläsningen, en del dataplatser samt
utställningstorget. I direkt anslutning, i foajén, ligger café och restaurang.

Konsthallen
Från entrén har man omedelbar överblick över en stor del av konsthallens lokaler.
I anslutning till entrén ligger ateljén/pedagogrummet som har utsikt ”över hörn” ut över Norra hamnen. Genom sitt läge nära entrén kan detta
rum ha en omfattande publik användning även när  utställningssalarna är stängda som vid utställningsbyten. Utställningslokalerna är i huvudsak
dagsljusbelysta, antingen med överljus eller sidoljus från norrfasaden. Salarna vars rumshöjd varierar mellan fyra och sju meter kan förenas i
flera användbara kombinationer. Den höga överbelysta salen, som har en area på 230m2, kan vid särskilda tillfällen öppnas upp mot den lägre
parallella rumsfilen vid byggnadens norrfasad. Den sammanlagda arean för en sådan lokal blir 400m2. Omvänt kan rumsfilen vid norrfasaden
delas in i en rad av mindre utställlningsrum för mindre arbeten. Konsthallens entré och reception har ingångar både från foajén och från
terrassen under skärmtaket. Terrassens rymliga mått gör den till en användbar utställningsyta för arbeten som kan visas utomhus.
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FOAJE MED HUVUDTRAPPA,  VY ÖVER RESTAURANGEN MOT BIBLIOTEKET

 BIBLIOTEKET,  VY MOT RESTAURANGEN

Konsertsalen
Konsertsalen gestaltas som en festlig och distinkt egen rumskaraktär inom den omslutade byggnadsstrukturen. Salens betongväggar ges ytskikt
av träbeklädnader. Inom salens ortogonala grundvolym, som är akustiskt gynnsam, är sittplatserna grupperade på vinklade ”terrasseringar” på
vilka åhörarna inte bara hör väl utan också får visuell kontakt med övriga auditoriet.  Scenen har stor bredd och omfamnar de främsta raderna
i parketten vilket är användbart både vid revyevenemang och vid konferenser.
Salen har en dubbel takkonstruktion som bidrar till hög ljudisolering mot utomhusbuller. Dessutom möjliggör konstruktionen placering av
teknisk utrustning som kan ge ljudstörningar och/eller påverka akustiken negativt.
Stora fria väggytor ger plats för rörliga absorbenter i form av spolgardiner för klangreglering. Ytterligare klangreglering är möjlig då salen ämnas
förses med ridåer och scentextilier. För konferens/tal förutsätts att salen dämpas med ridå bakom förscenen samt spolgardin framför
bakväggen.
Salen har studerats både med avseende på konsert- och konferensevenemang vilket redovisas under rubriken “Akustik”.

Restaurangen
Läget på restaurangen/cafét motiveras av dess stora betydelse för samtliga verksamheter i Kulturens Hus. Restaurang/cafét består dels

av en generös kaffebar utmed foajéns tvärstråk i byggnadens inre, som ligger emellan Kulturens hus reception och biblioteket, och dels av en
café och restaurangdel som ligger utmed fasaden och kan utvidgas till en uteservering sommartid. Restaurangen/caféets läge innebär att
kvällstid, efter bibliotekets stängning, vetter verksamheten endast mot foajén och konsert- och konsthallsverksamheten. När även dessa är
stängda nås restaurangen direkt utifrån via det vindfång som även leder till biblioteket.

Regionmusiken
Likt de redan ingående verksamheterna så skulle en utbyggnad för Regionmusiken i tre våningar kunna läggas sida vid sida med de befintliga
verksamheterna i byggnadens nordöstra hörn. Läget innebär att Regionmusikens lokaler läggs alldeles intill konsertsalen och
konsertadministrationen. Tillbyggnaden kan bli mycket yteffektiv då tillägget kan nyttiggöra den korridor som redan i första byggnadsetappen
utförs på utsidan av konsertsalens scen. Planarean för tillbyggnaden blir 300m2 och tillägget kan efter behov utföras i tre eller fyra våningar.
Regionmusikverksamhetens största lokal, repetitionslokalen skulle om den placerades i markplanet kunna bli en liten ” independentscen” med
en minimal foajé som då skulle nås från gatan eller/och från konsthallens inre del.

Evenemangsplatsen på kvarteret Trekanten
Kvarteret Trekanten rymmer en stor potential för folklivet mellan Norra hamnen och Kulturens Hus. Oavsett hur ytan används i den nära
framtiden bör kanterna och övergångarna vid Smedjegatan ges en omsorgsfull översyn så att gångtrafikanterna på gatans båda sidor känner
trygghet. Eventuellt kan en mycket lång låg mur eller bänk som är vackert gestaltad utmed p-däcket på Smedjegatans västra sida ge trottoaren
och gaturummet stadga.  I enlighet med tävlingsprogrammet redovisar förslaget en parkeringsanläggning med en något sänkt bottenvåning och
ett nytt övre däck. Nedfartsrampen till bottenvåningen ligger parallellt med Skeppsbrogatan. Vid kanten av Skeppsbrogatan utförs ett långsträckt
skärmtak. Vid tillfällen när platsen används för evenemang av typen Luleå marknad så kan takets riktning anvisa en ordning och riktning för de
varierade salustånden och övriga funktioner.
Då markplanet i Kulturens Hus ligger på +5,0 m skymmer inte personbilsparkeringen utsikten över vattnet. På längre sikt bör kvarteret
Trekanten ges en mer kvalificerad gestaltning. Ingenting i det föreslagna innebär dock något hinder för en sådan utveckling.






