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Tillbyggnad till Skellefteå krafts huvudkontor.

För mig framstår arkitekturen mer och mer som konsten att upprätta meningsfulla
relationer och hierarkier. Dels mellan den enskilda byggnaden och dess sammanhang
– den fysiska, historiska, ekonomiska och programatiska situationen. Och dels mellan
den enskilda byggnaden och dess olika delar. Det är knappast någon ny tanke, den
utgör väl snarast kungstanken i västeuropeisk byggnadskonst från Vitruvius och
framåt. Dessvärre för en sådan praktik en ganska tynande tillvaro idag. Dels försvåras
relationen mellan byggnad och del av byggnadsindustrins vilja att leverera så
sammansatta produkter som möjligt, därmed minskar utrymmet för projektspecifik
utformning, och dels trängs relationen mellan byggnad och sammanhang av en
arkitektursyn som betonar diskontinuitet i jakten på det 'nyskapande'. 

Mitt synsätt fördjupades under arbete med tillbyggnaden till Skellefteå krafts
huvudkontor. En rad lyckliga omständigheter gjorde det möjligt för oss att minska på
mängden sammansatta komponenter till förmån för lösningar som vi tog fram för detta
specifika sammanhang. Några av dessa, beställardrivna, omständigheter var: en vilja
till tung och tät stomme - både med hänvisning till driftsekonomi och nyttjandet av
lokal arbetskraft. 100-årsperspektivet - en välfylld kassa och egen förvaltning av
fastigheterna gjorde att investeringskostnaden inte var den främsta ekonomiska
parametern samt underhållsperspektivet - sammansatta produkter är svåra att
underhålla medan det som satts samman på byggarbetsplatsen lätt kan lagas och
justeras. 

Byggnaden i sitt sammanhang 
Den första relationen, den mellan byggnad och sammanhang bestäms ofta tidigt i ett
projekt, i det här fallet under ett par månaders arbete med ett parallellt uppdrag.
Förhållandet mellan byggnaden, dess närmaste omgivning, infrastruktur, dess material
och program upprättades under denna tid. Efter denna korta tid hade vår tolkning av
situationen redan fått en övergripande gestalt. Byggnaden ligger i ett något upplöst
kvarter i anslutning till E4:an, stadens huvudsakliga förbindelse nord-sydligt och
Kanalgatan som är ett huvudstråk öst-västligt genom staden. Byggnadens volym
svarar mot det storskaliga rummet intill E4:an och trappar radikalt ned mot kvarterets
gårdsmiljö, den lägre höjden används också för att ansluta till den ursprungliga
byggnaden. Trots en enkel och tydlig volymsammansättning uppträder byggnaden helt
olika från de olika väderstrecken. Från söder, längs E4:an, ser man på långt håll en
smal hög gavel resa sig ur en relativt låg byggnadsmassa, en gest som vi tyckte var
passande med tanke på den stora betydelse som bolaget har i staden. Från väster,
från stadssidan är byggnaden en elegant proportionerad skiva som för tankarna till
högmodernism. Från norr visar sig nedtrappningen i en fasad med ganska tunga
proportioner och ter sig kanske som en gruvlave, med sin grafiska tydlighet matchar
den viadukter, tåg- och vägbroarna norr om byggnaden. Slutligen, från öster dom-
inerar den långa, låga fasaden som binder ihop kvarteret och definierar gårdsrummet.

Även materialen upprättar en dialog med den närmaste omgivningen, koppar, trä och
betong återkommer i flera av Skellefteå krafts byggnader i kvarteret. Men dialogen
mellan materialen och sammanhanget slutar inte där utan är djupt förankrade i ett
lokalt medvetande. Att man som besökare gör kopplingen mellan snickerierna och den



starka träindustitraditionen i skellefteåbygden är troligt. Strax norr om byggnaden går
vägen från Boliden i inlandet till Rönnskärsverket vid kusten, från gruva till anriknings-
verk. Den kopplingen gör att koppar och andra ädla metaller har en särskild plats i
skellefteåbons medvetande. Stadens läge längs malmvägen ligger i den självförståelse
som kommer till uttryck i det självpåtagna epitetet Guldstaden. Betong är väl kanske
inte det mest västbottniska, men hos vår beställare lever en tradition att beställa plats-
gjutna konstruktioner i form av kraftverksdammar och idag väldiga fundament till
vindkraftverk. 

Delen i byggnaden 
Efter parallelluppdraget följde en period på ett par år där fokus låg på relationen
mellan byggnaden och dess delar och hur man kunde återkoppla till relationen mellan
byggnad och stad.

Målsättningen var skapa en meningsfull kedja från detaljen till det samhälle byggnaden
står i. Ett av svaren var ett låta en måttrelation återkomma på olika skalnivåer och
tydliggöra den på likartat sätt i de olika materialmötena. Ett absolut mått vi var tvungna
att förhålla oss till var bjälklagshöjden i den befintliga byggnaden, ett annat var det fria
passagemåttet. Den dubblerade bjälklagshöjden gav stommåttet i planen för den nya
byggnaden, på så vis upprättas en relation till den gamla byggnaden och samtidigt
mellan mått i plan och sektion och därmed i volym. Två gånger en femtedel av
stommåttet utgör bredden på det kontorsrum som återupprepas genom huset.
Femtedelen gav en modul om 130 cm, denna delade vi i ytterväggens pelare om 40
cm och fönstret om 90 cm. Denna delning relaterar dels till den platsgjutna
ytterväggens bärighet, men kanske främst till funktionsmått där en öppning med
modul 90 cm ger tillräcklig fri passage. Eftersom måtten korsas i plan bildas ett rutnät
där delarna är 40x40, 40x90, 90x40 och 90x90 cm. Måtten återspeglar också
helhetens volymuppbyggnad, om ej exakt, där fasad och takytor utgörs av kvadrater,
dubbla kvadrater och med högdelens gavel som ligger nära ett 4/9 förhållande.

Rutnätet återkommer i undertak och delningar i glaspartier, träpaneler, räcken osv. De
två fasta måtten och måttrelationer till dessa manifesteras så tydligt genom
byggnaden att relationen mellan ett kontorsrum och helheten är svår att undgå.
Eftersom som så stor del att byggnadens delar ritats för detta projekt utifrån
grundläggande produkter tex planplåt och träreglar kunde vi låta delarna mötas på ett
likartat sätt. Genomgående dominerar ett försänkt möte med måtten 25x25mm, både i
horisontal- och vertikalled, det gäller när två kopparkassetter möts, när två
undertakskassetter möts, när betongpelare möter fönstersmygens snickeri. Genom
stora upprepningseffekter i byggnaden kunde vi också utforma fönstrens karmprofil så
att vi fick till ett likartat möte mellan denna och kopparkassetten. Den återkommande
detaljeringen i den minsta skalan betonar det projektspecifika som i sin tur utgör ett
krav på en kontextuell arkitektur. 

Till slut
Så ser några av de relationer ut som tillbyggnaden upprättar. Nyanseringen och
betoningen av dessa är resultatet av ändlösa diskussioner om hur den byggda
manifestationen av en modulskarv ska utföras. En diskussion på kontoret som
förhoppningsvis gör att byggnaden förfinas och förankras i sitt sammanhang.
Relationerna är ju inte arkitekturen i sig, men jag tror att de kan fungera som skelett
och ge ingångar till användandet och förståelsen av vår byggda miljö.

Olof Grip
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