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Motto: ”Öppet hus”
Huset.

Det är klart att ett kulturhus skall vara ett öppet hus.
Ett hus som öppnar tidigt och stänger sent.
Ett hus där alla känner sig välkomna, där det är lätt att 
slinka in och dröja sig kvar.
Ett hus för unga och gamla, för kroppsligt vitala och för 
skröpligare, för nysvenskar och för urnorrbottningar.

Ett öppet hus är ett transparent hus i glas. Inte minst på 
årets mörka timmar lyser huset. Mycket av det som sker 
där inne syns ut. Läsplatserna med utblick mot vattnet, 
studieplatserna uppe på läshyllan, trängseln vid tid-
ningsstället, samtalet över espressokoppen och inte minst 
den fyllda foajén vid kongressen, före föreställningen och 
vid utställningsöppningen.

Vårt hus är öppet på fl era sätt.

Utsidan för framförallt sin karaktär i användandet av stål. 
Det övre foajéplanet kragar ut över bibliotek och konst-
hall. Bara med ett ramverk av stål (nästan 1.5 m högt och 
med en ruta på 2,7 x 5,4m) så kan hela planet sväva ut 
helt obekymrat i alla riktningar! Det är husets karaktär 
och uttryck. En ofylld ”taco”. Vårt förslag fyller ramverken 
med genomsikligt glas, helvitt glas (tänk vit whiteboard), 
frostat glas och ”white off”. Det gäller scenhus, takup-
pbyggnader och alla fasader. I omfattning och mått efter 
funktion. Och kan ändras över tiden.

Scenhuset kan belysas på kvällen. Röda strålkastare ökar 
i intensitet allt eftersom konsertsalen fylls.
Videokonst projiceras. Scenhuset fungerar som annon-
s tavla för verksamheten. Den täta konsthallsfasaden vid 
sidan av huvudentrén får samma funktion.

Stålramverkets kanter kan bli bärare av information.

Stålramverket är alltid bärare av ljus i mörkret. I varje fack 
sitter lampor som får varje fack att lysa inne som ute.

Vårt hus är öppet på fl er sätt.

Det är som ett vitt papper eller kanske snarare ett partitur. 
Det är en distinkt organisation, biblioteket rakt fram, 
konsthallen till höger, restaurangen på hyllan 1 trappa upp 
och ytterligare 1 trappa vidare är den stora foajén med 
konsertsalar och mötesrum. Rummen är skilda men fl ätas 
samtidigt 3 dimensionellt samman. Ytorna är enkelt och 
neutralt vita som på ett galleri.
Tillåtande. Foajén kan bli utställning eller fi k, högtidlig eller 
avspänd. Oömt. Slipat betonggolv, linoleum och kanske 
lite trä.

Det fi nns många slags rum. Stora som den dubbelhöga 
bibliotekshallen, intima som tidningshyllan, för samtal 
i smyg i övre foajén eller för att samla alla på de olika 
planen i entréhallen. Ett öppet hus för möten men också 
för avskildhet, ett hus att ta plats i men också med 
utrymme för avskildhet och ro.

Ett ljust och öppet hus.

Stålramverket kan bilda takfönster. Det släpper in ljus till 
bibliotekshallen, till den övre foajén och till entréhallen. 
Direkt himmelsljus eller skiktat. Det ger också möjlighet 
till naturligt takljus över alla konsthallens utställnings-
ytor. Stålramverket kan bilda armatur. Kaviteterna rymmer 
belysningsarmaturer och avtäcks av opaka skivor (frostat 
glas, mjölkig polykarbonat) eller lämnas helt öppna. Det är 
ett öppet hus.

Konsthall

Konsthallen utformas som tre rum i olika storlekar med 7.2 
m i rumshöjd. Rummen får ett överljus genom öppningar 
i bjälklaget till gården ovanför. I bjälklaget arbetas teknik 
in för reglerbar ljusföring och mörkläggning. För att få 
så mycket väggyta som möjligt föreslås att delar att så 
stora delar av väggen mot förplatsen görs tät med vissa 
öppningar för inblick.

Biblioteket

Biblioteket är ett stort rum för fl exibel möblering och 
god överblickbarhet, rumshöjd 7,2 m. Biblioteket visar 
sin öppenhet mot norra hamnen. Bakre delen och sidor-
na har en U formad hylla som ger intimitet. Ett ljusschakt 
mitt i rummet ger en koppling till himlens ljus.
Stålramverket gerfria spännvidder utan pelare och ett 
ljust undertak. En vinterträdgård för alla medier.

Konsertsalar.

Den stora salen.

En traditionell hästskoform 46 m lång, 23 m bred och 
12 m hög. Ovanpå detta ytterligare 3m ”vind” för att nå 
belysningsbryggor, scenrår mm. Hela taket blir på detta 
sätt tillgängligt. Utrymmet kan akustiskt kopplas till 
konsertsalen för att uppnå ytterligare efterklangstid.

Publiken på 800 personer är uppdelad i 3 grupper-
ingar, parkett, sida och balkong. Genom dessa väggar 
inuti lådan skapas en mer intim atmosfär. Publik bara 
på parketten (400 personer) blir naturligt för mindre 
sammanhang. Balkong och sidoväggar hjälper till att 
refl ektera ljudet till rummets mitt.

Scenytan är tillräcklig för en normal orkester om 70-80 
musiker och oftast begränsas scenytan av ett skal tätt på 
orkestern för att skapa närhet. Publik och körytor fi nns 
framförallt bakom men också på sidan av orkestern.

Scenytan kan också rensas till måtten 22m bredd och 
15 m djuo. Det innebär stora möjligheter för teater och 
musikteater. Rår tillåter proscenium, projektionsdukar 
mm över hela ytan.

I bakkanten av scenen fi nns skjutbara gradänger. Det ger 
plats för ytterligare 200 sittande (totalt 1 000 personer).

Den stora salen tillåter:
- konsert för 1 000 personer med en orkester på 70  
 musiker
- konsert för 800 personer med en större orkester  
 och kör
- en konferens med 900 personer och en begränsad  
 scen
- musikteater med proscenium för 800 personer
- konferens/teater/recitation för 400 personer

Landskap

Kulturhusplatsen.
Något steg upp.
En plats att träffas på. 
Med en blick över det vidsträckta landskapet.

Platsen är en del av byggnaden.
Konsthallen tar ibland ett steg ut just här.
Trappsteg engagerar platsens kanter.
Kulturhuset vänder sin entré mot staden.

En inbjudande sakta skridande rörelse leder upp mot 
entrén från korsningen Smedjegatan/Skeppsbrogatan 
med breda generösa trapplöp. 
Kulturhusplatsen bekläs med ett ljust stenmaterial som 
är isfritt på vintern med värmeslingor. Med en tydlig 
ljussättning är platsen ljus även när det är mörkt.

Stadsliv.
Luleås stadsliv är i dag starkt koncentrerat till den livfulla 
gågatan som ligger som en östvästlig axel på stadens 
rygg. Området i norra stadsfronten är inte fullt utvecklat 
och integrerat i staden. I samband med Kulturhuspro-
jektet fi nns goda möjligheter att utveckla detta område 
genom ett antal strategiska projekt. Förutom själva 
kulturhuset föreslår vi att man beaktar de stadsmässiga 
sammanhangen och föreslår förändringar av Trekanten, 
Skeppsbrogatans utformning och funktion, sambandet 
med Norbottensteatern samt kontakten med vattnet. 
De olika projekten kan utföras i fl era etapper allt efter 
ekonomiska förutsättningar och stadens invånares 
önskningar.

Parktorget.
Ett parktorg med en stor sammanhängande yta för sam-
mankomster och aktiviteter.
I kanterna vindskyddade sittplatser och kullar att kika 
ut från.
En lekplats för barn och vuxna, häng för ungdomar.
Samlingar, konserter, skulptur och isskulptur ut ställ-
ningar. Skate och äventyrslek.

Det böljande landskapet ger förutsättningar för fl era 
aktiviteter samtidigt.

Hela parktorget ligger ovan det nya parkeringsdäcket, en 
aning förhöjt i förhållande till gatorna.

Situationsplan

Vy från fotopunkt A

Parktorget består av fl era parallella landskap. 

- Det extraherade fjällandskapet. En mjukt böljande grön 
kropp med slänter klädda med fjällbjörk som vindbrytare. 
De mindre kullarna skapar rum i parken
- Den urbana ytan. Staden tar sig in i parken som en 
enkel aktivitetsyta. 
Ur ytan växer ett svagt kuperat skatelandskap upp.
- Det underjordiska landskapet. Parkeringsgaraget 
avslöjas i ett nedsänkt ljusinsläpp med ett skyddat träd. 
Bilarna åker in garaget genom en öppning, som om 
landskapet lyfts upp.

Utsikten ut över naturpanoramat är magnifi kt.
En inramad utblick både från kulturhusplatsen och torget.
Parkeringshuset med parktorget är nedsänkt och hindrar 
inte utblicken inifrån Kulturhuset. Parktorget med sin 
tydliga grafi k kan beskådas uppifrån byggnaden.

Tillsammans med kulturhuset kommer parktorget att blida 
den nya porten in till centrala Luleå. Byggnaden lutar sig 
ut och parken bjuder in.

Kulturstråket.
Det som var baksida blir framsida genom kopplingen till 
vattnet. Den norra stadsfronten aktiveras genom att 
förvandla Skeppsbrogatan till en stadsgata. Ett nytt stråk, 
kulturstråket, knyter Kulturhuset till Norrbottensteatern. 
Kv. Tjädern, Strutsen och Hunden kan utvecklas med 
publika verksamheter ut mot det nya huvudstråket. Tvär-
gatorna blir naturliga länkar ned mot vattnet från gågatan 
för att integrera norra hamnens kvalitéer till stadsväven. 

Kulturstråket binds samman av en björkallé och en tydlig 
enhetlig beläggning. Den befi ntliga vägstrukturen behålls. 
Gatusektionen krymps till 15 m (fyra fi ler) utan refug för 
att tydliggöra att man är i staden. Ljusmiljön ska ge en mer 
stadsmässig känsla med en lägre stolpbelysning istället 
för den nu höga trafi kbelysningen. Gång- och cykeltrafi k 
leds rakt och tydligt in till stadens rutnät på samma sätt 
som tidigare. 
 
Nya strandpromenaden.
Vi ordnar ett nytt vattenmöte. Det fantastiska 
naturrummet möter stadskanten helt skarpt 
här. Hela vattenfronten görs publik 
med kajer, promenader och pirer. På 
vintrarna en naturlig startpunkt på 
skridskoturen, på sommarkväl-
larna strosar man fram och 
softar vid bryggorna.

Vid Norrbottensteatern fi nns i dag en träkaj som får sin 
förlängning längs Stadsviken. Promenaden leder vidare till 
parkstråket utmed Bodenvägen och binder samman länken 
upp till badhuset.  Vattenmötet ordnas i fl era olika nivåer.
Närmast staden ligger en bred promenad med kiosker, 
café, promenad och aktiviteter. På en mellannivå anläggs 
fl ytbryggor som följer vattnets förändringar. Den lägsta 
nivån är fasta pirer som doppar i vattnet.

Strandpromenaden gestaltning och upplevelse utgår från 
klimatbegreppet. Konstnärer kan utforma olika delar och 
inslag av promenaden, t.ex ljus, vind, temperatur, is, eld, 
värme mm. Som referenser kan nämnas Bigert och Berg-
ströms ”Klimatkamrar” och Gunilla Bandolins ”Observato-
rium” i Hammarby Sjöstad.

En fl ytande restaurang placeras vid en ny brygga vid 
strandpromenaden. Längs stråket ordnas nedsänkta 
läskyddade sittplatser. Parken kan även användas för 
tillfälliga utställningar.

Parktorget, Kv Trekanten, skala 1:400

Nya Strandpromenaden

Nedfart till p-hus under parktorget

Vindskyddad kulle
på parktorgetParktorget

Parktorget
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Agenda 21

Ett glashus i den kalla norden.

En modern genomsiktlig isolerglasruta med emissions- och trans-
missionsskikt har ett u-värde på strax över 1.0 (= äldre tiders 
tegelväggar). Det innebär att det inte uppstår någon kallstrålning 
från glasytan  (det är varmt och skönt vid fönstren även vinter-
tid). Det är troligt att byggnaden snarare har ett kylbehov än ett 
uppvärmningsbehov även i den strängaste vintern ( detta gäller 
alla hus utom bostäder pga mängden lampor,datorer etc och i 
vårt fall inte minst mängden människor). 

Vår byggnad skyddas mot allt för intensiv solbestrålning av de 
utskjutande stålramverken (vilkas köldbryggor bryts). När solen 
står lågt går solskyddsgardiner ner. Ny teknik tillåter att hela 
fasaderna kan täckas med bländskydd från en enda rulle.

Vi markerar var fasaderna är genomsiktliga och var de är opaka. 
De opaka delarna har u-värde 0,3 eller bättre och skyddar mot all 
solenergiinstrålning.

Fasadsystemet föreslås i system  typ Schuco SG 50 N. Ett 

självbärande structural glazing system där profi lerna är osynliga 
från utsidan. Glaselementen kan produceras på fabrik i längder 
upp till 9m och ingen försegling behövs på arbetsplatsen. Det ger 
ett tätt hus mycket snabbt och därmed stora kostnadsbesparingar 
(vilket balanserar systemets pris). I systemet integreras öppnings-
bara delar, transparenta och opaka. För högre upp belägna opaka 
delar (t ex runt konsertsalen) kan en enklare beklädnad med 
glasskivor utföras.

De låglutande taken utgör utmärkta plattformar för framtida 
solfångare när den tekniken utvecklats. De stora sammanhän-
gande rummen kan sommartid självdragsventileras via glastaken 
(spjäll mm kan byggas in i stålramverken).
Vintertid kan det föreligga ett begränsat kylbehov i den övre 
foajén.

Glaset har mycket hög beständighet, åldras utomordentligt väl 
och är, liksom stålramverket, relativt enkelt att demontera och 
återvinna för annat bruk. Det är paradoxalt men troligt att ett 
glashus i högsta grad lever upp till höga miljö- och energiambi-
tioner.

Ett glashus är ren ljusterapi i vintermörkret.
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