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Arrangör

Bakgrund

NCC i samverkan med Luleå Kommun
inbjuder till en arkitekttävling för
utformning av en ny pumpstation nedanför
Tuna, Luleå, i anslutning till projekt Östra
Länken.

I samband med färdigställandet av ett
nytt huvudstråk för vatten och avlopp,
den så kallade Östra länken, kommer
nya pumpstationer att behöva uppföras i
Luleå. En av dessa pumpstationer, P14, ska
anläggas i Östra länken etapp 4E intill den
befintliga pumpstationen vid Tunastranden.
Föreslagen placering av pumpstationen
ligger i anslutning till ett viktigt strandnära
gång- och cykelstråk som sträcker sig
från Munkeberg strand till Storheden.
Strandstråket är ett välanvänt stråk både
för boende i närområdet och för lulebor och
besökare i stort. Området har unik naturoch kulturmiljö med stora upplevelsevärden
för rekreation och friluftsliv. Stråket används
bland annat för promenader, cykling och
löpning från tidiga morgnar till sena kvällar.
Sommartid då det är ljust stora delar av
dygnet känns stråket som en trygg plats.
Övriga tider på året är belysning en viktig
trygghetsfråga. Stråket används av både
män och kvinnor i olika åldrar och med

olika bakgrunder.
I anslutning till gång- och cykelstråket finns
en överåldrig tallskog som är unik och håller
hög skyddsklass. I närheten av placeringen
för den nya pumpstationen finns äldre
träd som är viktiga att spara ur biologisk
synpunkt. Den gamla och vackra tallskogen
ramar in landskapet och är ett viktigt inslag i
den stadsnära miljön.
Placeringen av den nya pumpstationen i ett
rekreationsområde med höga natur- och
kulturmiljövärden medför att byggnadens
utformning blir särskilt viktig.
Syftet med detta dokument är att redogöra
för de förutsättningar som bör tas
särskild hänsyn till vid utformningen av
pumpstationen. Här anges också de tekniska
funktionskrav som ska beaktas.
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Förutsättningar
Förutsättningarna för den nya
pumpstationen är indelade i följande
områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalisering
Vision 2050 och översiktsplanen
Kulturmiljö
Landskapsbild
Klimat och hållbarhet
Jämställdhet
Bygglov
Tekniska funktionskrav
Kostnadbedömning

Lokalisering
Området är lokaliserat i direkt anslutning
till ett viktigt gång- och cykelstråk med höga
natur- och kulturmiljövärden. Historiskt sett
har området präglats av betesmark, lantbruk, sommarstugor, café, ångbåtstrafik och
militär verksamhet.
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Tunavallen

Tuna

Ny pumpstation

Tunaberget

Tunaskolan

Den nya pumpstationen ligger längs med
Tunastranden. Gång- och cykelvägen passerar den
öppna platsen som inramas av Tunaberget.
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Vision 2050 och översiktsplan
Vi lever ett rikt och utvecklande liv i
en viljestark och växande region. Vid
Bottenvikens kust finns plats för både
och; närhet och utrymme, stad och land,
bredd och spets, vita vidder och ljusa
sommarnätter, naturens värden och dess
möjligheter.
Med ett naturligt nytänkande och ett
friskt flöde av intryck, kunskap och
utbyten skapar vi en hållbar förnyelse.
Det gör oss till en av de viktigaste svenska
kustregionerna och en förebild nationellt och
internationellt. Visionen tillsammans med
fem framtidsbilder visar hur vi vill att det
ska vara i Luleå i framtiden. Visionen har
konkretiserats genom fyra riktningar och
sex program som tillsamman utgör Luleå
kommuns översiktsplan.
I framtidsbilderna beskrivs bland annat
vår förmåga att värna om, ta vara på
och förmedla värdet av våra naturliga
tillgångar. Här beskrivs strandområdena
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som platser för naturens värden, för boende,
verksamheter och upplevelser. Här beskrivs
hur snö och is ger ljus i vinterns mörker och
att vi har en förmåga att utveckla och skapa
spänning med kontrasten mellan ljuset och
mörkret och att ta vara på polarskymningens
ljusspel. Naturen finns tillgänglig och nära
överallt. Den har en läkande kraft och är
en källa till avkoppling, upplevelse och
inspiration. Vi betraktar våra naturvärden
som en rikedom som vi lånar av kommande
generationer.
Gestaltningen av pumpstationen ska spegla
Vision 2050 och bidra till att nå målet om att
långsiktigt ge plats för oss människor och
vår livsmiljö men också ge plats för andra
värden som behöver finnas för sin egen
skull.
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Kulturmiljö
Tuna är beläget mitt i en smältdegel av
historiska företeelser. Precis nordväst
om området hade Kungliga Norrbottens
regemente sin lägerplats. Här låg
Kungliga Norrbottens Fältjägarkår samt
Ingenjörskompaniet. Luleå har bland annat
fältjägarna och ingenjörerna att tacka för att
stadsbranden 1887 inte ödelade hela Luleå,
då dessa marscherade in mot staden för att
hjälpa till vid släckningsarbetet.
Precis sydväst om Tuna fanns de mer
ståndaktiga tomterna i Luleå. Längs
strandlinjen var det populärt för handlare,
hantverksmästare och officerer att uppföra
sommarstugor. För att ta sig till dessa
anlades stenpirar vid tomterna, vid vilka
ångbåtarna kunde lägga till. Ångbåtarna
körde linjetrafik på liknande sätt som
stadsbussarna kör idag. Stenpirarna är idag
en stark kulturhistorisk bärare och utgör en
viktig del av områdets kulturmiljö.
Människorna kring Tuna, Notviken och

Bostäder på egendomen Tuna 1902, nuvarande
kvarter Radiomasten. Foto: Gunnar Lindgren
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Mjölkudden levde ett rikt och socialt liv där
Tunagården blev en naturlig mötesplats.
Namnet Tuna kommer från ordet tun som
betyder gårdsplan. Namnet antyder således
en av de kanske viktigaste funktionerna
som området haft, just nämligen
lantbruksverksamhet. De betande korna och
fåren togs väl omhand av traktens kvinnor
och män, flickor och pojkar. Än idag kan
vi se spår efter jordbruket, främst i form av
stenmurar.

byggnadsteknisk, hållbarhet. Detta innebär
att gestaltningen ska vara relativt tidlös och
ska bestå av formelement och material som
är beständiga över tid.

Anpassning till kulturmiljön
Luleå kommunen värnar om kulturmiljöer
i och omkring Luleå. Särskilt pekas
skärgårdsmiljöer och kustnära områden
ut i Luleås översiktsplan. Därför ska den
nya byggnaden harmoniera med områdets
befintliga gestaltning och önskas anspela på
lokal historia. Ni är givetvis välkomna att
utgå från andra historiska användningar av
området än de som beskrivits ovan.
För arbetet gäller estetisk, såväl som
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Landskapsbild
Området kring pumpstationen,
Tunastranden, är en del av det naturoch rekreationstråk som sträcker sig
från Munkebergs strand till Storheden.
Tunastranden karaktäriseras av 180–250 år
gamla tallar som utgörs av både solitärer
och större bestånd. Strandzonen är varierad
med små sandstränder, flertalet pirar,
strandlövskogar och strandvåtmarker.
De flacka stränderna påverkas starkt av
olika vattenstånd och landhöjningen.
Tunastranden utgörsäven av öppnare ytor
med blommande ängar torrbackar ner mot
vattnet. Området kring pumpstationen
utgörs av Naturvärdesklass 2 vilket innebär
att området har högt naturvärde och är helt
unik. Intill pumpstationen ligger Tunaberget
med sina hällmarker och skapar en relativt
brant backe upp mot Tunaskolan.
Tunastranden är idag ett mycket populärt
rekreationsstråk. Stråket är starkt präglat
av den intilliggande bebyggelsen och det
stora antalet människor som besöker det

natursköna strandområdet. Längs hela
stråket finns en gång- och cykelstig som är
belyst från pumpstationen till Storheden.
Det finns även ett flertal mindre stigar i

Gång- och cykelstråket ovanför den nya
pumpstationen utgör en viktig siktlinje.
Notviken skymtar mellan träden.
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området. Tunastranden används året om
till allt från cykling, löpning, bad, grillning,
skidåkning, promenad till att bara njuta av
den vackra naturen och utsikten.

Anpassning till landskapet

och natursköna stråk som det är idag.
Utformningen av pumpstationen ska därför
hålla god arkitektonisk kvalitet med god
anpassning till landskapet. Pumpstationen
ska utgöra ett positivt tillskott i miljön för de
människor som rör sig längs stråket.

Längs hela strandstråket finns flertalet
utblickar över vattnet. Från gångstigen vid
Tunaberget finns en utblick som är viktig att
bevara vid utformningen av pumpstationen.
Pumpstationen får inte skymma viktiga
siktlinjer.
Intill pumpstationen finns en träddunge.
Pumpstationen ska varsamt placeras in i
landskapet med så lite påverkan som möjligt
på den befintliga grönstrukturen. Träd ska
sparas så nära pumpstationen som möjligt.
Gång- och cykelstråket som löper förbi
pumpstationen ska ha en så rak sträckning
som möjligt.
Strandstråket ska förbli det rekreativa
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Klimat och hållbarhet
Vår klimatpåverkan måste minskas i
enlighet med både Sveriges och EU:s
miljömål. På sikt behöver vi ett samhälle
som helt klarar sig utan nettoutsläpp av
koldioxid. Klimatförändringen kommer
att påverka markanvändningen med högre
havsnivåer och mer nederbörd som regn.
Luleå kommun har ett övergripande mål att
långsiktigt ge plats för oss människor och
vår livsmiljö men också ge plats för andra
värden som behöver finnas för sin egen
skull.
Vi ska ha plats för att kunna mötas och för
att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Vi
ska ha plats för att rymma fler människor
och företag. Vi ska ha plats för infrastruktur,
både den som syns och den som inte
syns. Våra speciella värden av natur- och
kulturmiljöer ska ha plats för Luleåbornas
men också för sin egen skull. Allt detta
ska ske så att vi använder våra resurser i
energi, luft, mark och vatten optimalt på

väg till ett klimatneutralt samhälle med
slutna kretslopp. Det ska också ske på ett
sätt som stärker samhällets förmåga att
klara oförutsedda utmaningar och att kunna
anpassa sig till nya förutsättningar.
För att motverka den pågående
klimatförändringen som är en väntad och
negativ utveckling ska Sverige minska sina
växthusgasutsläpp med 40 % till år 2020,
detta gäller för bland annat transporter,
jordbruk, bostäder och lokaler. År 2050
ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser och vara klimatneutrala. Det
kommer att förändra alla sektorer, inte
minst framtidens energianvändning och
produktion. En minskad energianvändning
och förnyelsebara bränslen är centralt för att
åstadkomma en minskning av utsläppen. Vi
måste både kraftigt minska vår användning
av fossila bränslen och använda dem utan
att göra utsläpp. Ett minskat beroende
och en minskad import av fossila bränslen
kan vara avgörande för vår framtida

försörjningstrygghet.
För att klara de stora klimatutmaningarna
krävs att städerna genom att planeras och
byggas smartare kan minska sin användning
av ändliga resurser och använda de resurser
som behövs mer effektivt, exempelvis mark,
vatten, energi och infrastruktur.
Klimat, kretslopp och hållbarhet ska vara
ledord vid utformningen av pumpstationen.
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Jämställdhet
Ett öppet och inkluderande samhälle är
ett tryggt och intressant samhälle. Det är
avgörande för ett gott liv och ger större
möjlighet för människor att kunna använda
sina talanger och uttrycka sin originalitet. Vi
vet att varje människa som är tillfreds med
sin tillvaro och känner framtidstro har lättare
att kunna unna andra detsamma.
Öppenhet och mångfald skapar framtidstro
vilket är avgörande för att unga människor
ska välja att leva här. Att olika individer kan
mötas naturligt är viktigt för att olikheter ska
kunna tas tillvara och bli en tillgång.
Trygghet är viktigt för hur man mår. De
undersökningar som gjorts visar att Luleå
har en positiv utveckling med en högre
andel upplev trygghet. Dock finns det
personer som avstått från att gå ut när det är
mörkt. Det gäller främst kvinnor.
Pumpstationen som byggnad skall bidra till
att platsen upplevs trygg och säker dygnets
timmar, veckans dagar och årstidernas

skiftningar för kvinnor och flickor så väl
som män och pojkar. Vi vill att ni utforskar
förutsättningen för hur pumpstationens
utformning kan ta ställning för ett mer
jämställt samhälle.

Foto: Susanne Lindholm
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Tekniska funktionskrav
Byggnader och övrig infrastruktur ska
utformas översvämningssäkra upp till
+2,5meter i RH2000 enligt kommunens
riktlinjer för klimatanpassning 2015-01-12

Minsta mått
Byggnadens invändiga mått (minimikrav) är
följande:
Längd: 10,0meter
Bredd: 9,0meter
Höjd: 3,5meter
Garageport (2-dörrar) utförs på Syd-Östra
fasaden enligt ritning.

Kostnadsbedömning
Angöring och tillfartsväg
Pumpstationen ska kunna angöras av
lastbil1 (typfordon Ldrift 10,95m) med
kran till garageport. Det ska vara möjligt
att vända lastbil utanför. Mark utanför
pumpstation ska ha bärighet för lastbil och
möjlighet ska finnas för snöröjning med
traktor.

En översiktlig kostnadsbedömning
för förslaget ska redovisas. I
kostnadsuppskattningen ska kostnader
för att klä och belysa pumpstationens
stomme, ytterväggar och tak i syfte att skapa
arkitektoniska mervärden ingå. Kostnader
för markarbeten, stomme, utrustning,
installationer mm som ingår i en ordinär
pumpstation redovisas ej.

Fasadmaterial
Valet av fasadmaterial ska utöver estetiska
egenskaper vara lätt att klottersanera och
underhålla.

Utemiljö
Utemiljön ska vara lättskött.
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Tävlingsinformation
Redovisning av förslag
Med hänsyn till givna förutsättningar och
egna kompletterande analyser ska förslag till
utformning redovisas och motiveras enligt
följande.
Ett förslag på utformning av pumpstation
med:
•
•
•
•
•

Kort beskrivning av koncept
Planritning/Situationsplan
Ritning/ar som visar vyer för förslaget
Eventuella detaljritningar
Beskrivning av utemiljöns karaktär
såsom ytskikt, vegetation, belysning
• Kostnadsberäkning för förslaget
Leverans sker med 1 omgång papperskopior
samt digital redovisning på USB.

Bedömning
Förslagen kommer att bedömas utifrån
följande kriterier:

• Hur utformning och gestaltning
tillför kvaliteter i relation
till platsens förutsättningar,
jämställdhetsperspektivet och Luleås
vision 2050.
• Hur hänsyn har tagits till förutsättningar
samt tekniska och funktionsmässiga krav
angivna i detta underlag.
• Bedömd kostnad (byggkostnad samt
drift och underhåll).

Förslag som beslutas

Etthundratusen kronor (SEK 100 000) exkl.
moms. Fakturering sker efter leverans till
nedanstående fakturaadress:
NCC Sverige AB
FE 610
SE – 838 75 Frösön
Märkning meddelas senare.
Ersättning förutsätter att förslaget uppfyller
tävlingsförutsättningarna.

Den arkitekt som upprättat det vinnande
förslaget ges möjlighet att upprätta
a-ritningar för byggnaden om erforderliga
tillstånd erhålls. A-ritningar upprättas
i samråd med konsultorganisation
som upprättar övriga handlingar för
pumpstationen.

Tidplan / Leverans

Ersättning / Fakturering

Handlingarna märks med ”P14
Tunastranden”

För uppdraget utgår ersättning med belopp

Leverans av handlingar senast den 22 mars
2019 till:
Östra länken Platskontor
Spantgatan 10
973 46 Luleå
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Frågor och svar
Frågor med anledning av tävlingsunderlaget
ska ställas till: malin.fahller@ncc.se. NCC
lämnar lika och skriftliga svar till samtliga
som bjudits in till arkitekttävlingen.
Frågor ska ha inkommit senast den 15 mars
2019.

Länk till underlag
Underlag i form av inventeringar och
analyser finns på Luleå Kommuns hemsida:
https://www.lulea.se/samhalle--gator/
aktuella-projekt/ostra-lanken/etapp-4e--mjolkudden---notviken/forslag-till-beslutav-dragning-etapp-4e.html

Bilagor
Ritningar pumpstation
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