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FASAD SYDVÄST

Vid Tunastranden, ett stenkast från vattnet
längs det omtyckta gång- och cykelstråket
som sträcker sig från Munkeberg strand till
Storheden skall nya Pumpstation 14
uppföras.
Stationen utformas som en del av den unika naturmiljön. Byggnadens växande form
för landskapet och arkitektur samman till
en byggnad som förenar natur, aktivitet och
historia.

Inspiration för den yttre fasadenskärmens
uttryck kommer från lekfullheten i en tallskog där ljusglimtar sipprar fram mellan
trädens stammar.
Luleå är en stad med mycket natur och
friluftslivsmöjligheter. Tanken med utformningen av P14 är att skapa en trygg och livlig
mötesplats för alla åldrar, som kan bidra till
ett aktivt liv där naturen är en viktig del av
vardagen.
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PLACERING
Pumpstationens placering är indragen från
gång och cykelstråken. Fasaderna följer älvens
och skogskanternas form, vilket gör byggnaden
till en del av omgivningen utan att störa sikten
från promenadstråken mot vattnet.
Den sluttande formen på P14 leker med den
kuperade terrängen kring Tunaberget och
skapar därmed en plats för aktiviteter som
pulkaåkning. Upphöjningen skapar en vacker
utsiktsplats över älven och bidrar till tryggheten av platsen.
För att komplettera mötesplatsen placeras
sittbänkar och en grillplats i samhörig design
som fasaden. De kompletterande designelementen förstärker närområdets
karaktär och omgivning och skapar en välkomnande och jämnställd plats där man kan pausa
och njuta av platsens skönhet.
6

3
4
2
5

7
1

METER

0

5

10

20

50

1
2
3
4
5
6
7

P14 ENTRÉ
PUMPSTATION
PULKABACKE
TRAPPA
UTSIKTSPUNKT
GRILLPLATS
SITTBÄNKAR

SITUATIONSPLAN

LJUSGLIMT

P14 TUNASTRANDEN
2019-03-22

FASADUTFORMNING
Byggnaden består av ett inre skal och en
yttre skärm.

•

Det inre skalet är isolerat och utgör klimatskyddet där fasaden kläs i en metallisk
grafitgrå Rockpanel skiva. Det yttre skalet
kläs med limträlameller och skivor målade i
transparant silikatfärg. Dessa byggs upp som
ett ”staket” bestående av lokalt prefabricerade träelement.

•

Sockeln för tankarna tillbaka till stenpirarna
och stenmurarna som vittnar om det rika
kulturarvet som området har.

•

HÅLLBARHET
Hållbarhet är ett självklart fokus i hela förslaget. Materialen är naturligt baserade,
underhållsfria och med lång livslängd.

Användningen av material som trä 		
bidrar till ett lägre koldioxidavtryck 		
för hela byggnaden.
Rockpanel skivorna är pressade i
mineralisk stenull med en väldigt long 		
livstid och går att återbruka.
Silikatfärgen på träfasaden består av
naturliga råvaror och har en lång livs		
längd.
Det gröna taket magasinerar dag		
vatten och reglerar flöden.
Sanden som grävs upp för pumpstationen kan återanvändas i konstruktionen av pulkabacken istället för att 		
transporteras bort.

•
•

NATUR OCH DJURLIV
Anknytningen till natur i designen gjorde det
till ett självklart val att inkludera fågelholkar

och insektshotell på insidan av den yttre
skärmen. Därmed skapas en
skyddad plats för djur och ett hus som
lever.
TEKNIK
Husets avluft leds i mark och sidodras en
bit från platsen mot en trädgrupp för att få
undan lukter.
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FASAD SYDVÄST

VANDALSKYDD
Den transparanta utformningen gör att
byggnaden får ett effektivt vandalskydd. Den
yttre skärmen är svår att klottra på då stora
delar består av mellanrum. Armaturerna till
fasadbelysningen placeras i en servicegång
mellan husfasaden och skärmen och är därmed oåtkomliga för obehöriga samt gör det
enkelt att byta.
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BELYSNING
Belysning av den nya pumpstationen under
dygnets mörka timmar har varit en viktig
aspekt under utformningsprocessen. Med
hjälp av en ljussättning av fasaden så kopplas denna nya pumpstation vid Tuna strand
samman med de befintliga pumpstationerna
39 och 42, där man i båda fallen har jobbat
mycket med ljussättning.
Belysning av pulkabacken är monterad på
existerande träd eller pollare placerade vid
trädkanten.
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