ÄLVRUM - PUMPSTATION P14 TUNASTRANDEN

VINTERBILD

IDÉKONCEPT

MATERIAL OCH UTRYCK
Naturkopplingen - Luleälven och den gamla furuskogen.
Historiskt - Flottningen av timmer längs älven.
Hållbarhet - Naturligt förnybart material

Foto: Gustaf Holmström

FORM & FUKTION
Anpassning till naturens organiska former - Den runda formen
utan tydliga baksidor ger en trygg miljö och tillsammans med
den tillskapta mötesplatsen blir pumpstationen en hållbar
symbol i det natursköna stråket.
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IDÉ
Gång- och cykelstråket längs med Notvikens
strand är en fantastisk tillgång och nyttjas
mycket flitigt. Många boende på Mjölkudden
och Notviken har detta som promenad- och
motionsslinga. Boende i Gammelstad och
Sunderbyn cyklar denna väg till Centrum.
Det är nära mellan de små sandstränderna,
till båtarna på svaj och från bostaden rakt ut
på vårisen.
Stråket ligger otroligt fint inpassat i den
sparade naturmarken mellan bostadsområden och stranden. De stora vackra tallarna
i den mjukt böljande naturen är det mest
karaktäristiska för denna slingrande stig.
Förslaget tar till vara de omkringliggande
tallarnas stammar i fasaden, en mjuk oval
planform som möter naturens och ett sluttande biotoptak med växter från omgivande
flora smälter in vyn uppifrån skogsbacken.
Stammarna ska också symbolisera älven och
vikens roll historiskt som flottningsled och
skogen och vattnet som vitiga naturresuresr
i regionen.
Gestaltningen tillför den rast-, paus- och
sittplats som saknas utefter detta fina stråk.
En liten solhörna för trötta ben, förälskade
par eller för en stunds kontemplation. En
skön nisch bland trädstammarna med symboliska detaljer som sätter in platsen i ett
sammanhang.

HÅLLABERHET OCH JÄMSTÄLLDHET
Byggnaden får ett klimasmart skal genom
användningen av trä som material. Den
mötesplats som tillskapas och kopplingen till
naturens resurser gestaltningsmässigt gör
också pumpstation till en hållbar symbol på
platsen.

SITUATIONSPLAN

Byggnadens form skall kännas inbjudande, utan ”baksidor” och skarpa hörn.
Genom mötesplatsen blir också stationen en
naturlig plats att mötas för alla som rör sig
i området, vilket också skapar trygghet på
platsen.

UTEMILJÖN
Samtliga träd bevaras i gestaltningsförslaget.
Tre stora tallar invid pumpstationen belyses
underifrån – naturen i fokus! Genom balanserad och genomtänkt belysning på platsen
så skapas en trygg miljö alla tider över dygnet.
I knutpunkten mellan stigen och promenadstråket skapas en gårdsplan framför
pumpstationen. Via gårdsplanen finns också
angörning av lastbil. Angöringspunkten i
sydost inskränker inte på den befintliga stigen, det skall kännas tryggt och tillgängligt
även när arbete pågår.
I korsningen mellan stigen och promenadstråket tillförs en grillplats med samma
formspråk som gestaltningen för pumpstationen. En plats för gemenskap!
Markbeläggningen utförs i stenmjöl,
mindre dimensioner närmast stationen och
något grövre på gårdsplanen. Runt om byggnaden avgränsas ytorna med ett kantstål i
corten.
Placeringen av byggnaden möjliggör att
utblick uppifrån skogen bevaras samtidigt
som siktlinjen längsmed promenadstråket
bibehålls. Naturen och skogen tillåts också
komma nära byggnaden från väster till öst.
I syd-väst anluter den mot promenaden och
blir tillgänglig för förbipaserande.
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PRINCIPPLANER

1 – Entrégrind och omslutande tak och väggar i cortenstål.

Planen utgår från den fastställda ytan för
pumpstationen, som byggs i sin helhet som
kvadratisk. Gestaltningen tar en elliptisk
form runt om kvadraten, med furutimmer
i olika dimensioner som placeras tätt intill
varandra med ett litet släpp för bakombelysningen av denna. Genom en elliptisk form
undviks otrygga hörn samt att långsidan kan
placeras i söderläge och den viktiga siktlinjen längs med promenadstråket blir intakt.
En grind av corten för åtkomst till dubbeldörren i pumpstationen.
Sittplatsen placeras i sydvästläge, infälld
i timmerellipsen och utförs i betong. Denna
tillför en kvalité som idag saknas längs med
promenadstråket. Här finns även Luleås årsringar som gör att byggnaden även i en mindre skala möter besökaren.
Taket har samma form som den yttre
gestaltningen och lutar svagt in mot skogen.
Det gröna taket avslutas innanför furutimret och fungerar som infästning i toppen för
timret.

2 – Omslutande kantstål i corten.

PLAN SEKTION DETALJ

3 – Furutimmer i olika dimensioner, vaxat.
4 – Belysningsarmatur i marknivå med uppåtriktat ljus mot timmret. Ljuset silar genom formen
som solstrålar genom stammarna i en skog.
5 – Sittplatsen i betong, infällda årsringar (tvärsnitt av ett furutimmer) i corten med
detaljer i mässing, graverade med text. (Värmekabel kan läggas in i sittytan).
Belysning i innerhörn med längsgående list som kastar in ljuset på den bakre väggen.
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SKALSTOCKAR TILL PRESENTATION

6 – Markbeläggning av stenmjöl 0-4 mm inom omslutande contenband.
7 – Markbeläggning av stenmjöl 0-8 mm utanför omslutande cortenband.
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8 – Pumpstation enligt tävlingsprogram.
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FASADER MATERIAL

PROJEKT NAMN • Layout
boliskt reflekterande i kontrast mot den råa
betongen och Cor-Ten-stålet. Årsringarna
belyses från sidoväggarna av sittplatsen med
en i höjdled kontinuerlig belysningsslinga.
Exempel på historiska inslag i mässingsdetaljen kan vara
”År 1621 får Luleå stadspriviligerier”
”Den första stadsplanen utfördes på uppdrag av kung Gustav II Adolf”
”Gamla Gäddviksbron invigs år 1941”
”Flottningen upphör”
”Mjölkuddens Centrum står klart…”
”Tunavallen får konstgräs och värme….”

LULEÅS ÅRSRINGAR
Den infällda nischen med sittplats i
pumpstationens sydvästfasad byggs i betong.
I den slipade betongytan finns infällda cortenringar med inslag av mässing. Ringarna
symboliserar årsringarna i ett tvärsnitt av
en furustock.
Mässingdetaljerna är graverade med texter som på olika sätt beskriver detaljer ur
Notviken och Luleås historia. Likt årsringen
på en furustock börjar de äldsta historiska
inslagen i kärnveden och arbetar sig utåt.
Mässingdetaljerna bidrar även till ett sym-
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PLYWOODSARG,
FÄSTES I KORTLINGAR MELLAN BALKAR

RUNDTIMMER FURU,
VARIERANDE DIMENSIONER

PROJEKT NAMN • skalsto

LIMTRÄBALK I FALL

YTTERVÄGG PUMPSTATION
TOPPINFÄSTNING AV FURUSTOLPAR,
DISTANSKLOSS MELLAN PLYWOOD OCH STOLPE
INV. TAKAVVATTNING MELLAN
PUMPSTATION OCH FURUSTOLPAR
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YTTERVÄGG PUMPSTATION

RUNDTIMMER FURU,
VARIERANDE DIMENSIONER

UTKRAGANDE BETONGBJÄLKLAG,
RUNT PUMPSTATIONEN,
INFÄSTNING OCH STABILITET FÖR RUNDTIMMER,
SVAGT FALL UT MED KONTINUERLIGT TÄTSKIKT
BELYSNINGSARMATUR
FÖR RUNDTIMMER

BOTTENHÅLLARE FÖR RUNDTIMMER,
JÄRN MED BRICKA,
FÄSTES I BETONG MED KEMANKARE

SKALSTOCKAR TILL PRESENTATION

KONTINUERLIGT Cor-Ten-BAND
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FÄSTES I BETONGBJÄLKLAG
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KÄLLARVÄGG PUMPSTATION
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