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SAMMANFATTNING

Arkitekttävlingen, arrangerad av Skellefteå kommun, pågick från den 3 november 
2015 till den 23 februari 2016 (sista dag för inlämning). Tävlingen genomfördes 
i samverkan med Sveriges Arkitekter. Tävlingen var öppen för alla, oavsett natio-
nalitet, tävlingsprogrammet tillhandahölls på svenska såväl som på engelska medan 
tävlingsspråket för bilagor och inlämning av förslag var svenska. 

Tävlingsuppgiften innebar att ge förslag till hur ett 
Kulturhus med hotell kan gestaltas, samt förankra 
byggnaden i stadsbilden i såväl volym som funk-
tion. Vidare skulle flöden och stråk beaktas och 
byggnaden möta de framtida behov och önskemål 
som beskrivs i tävlingsprogrammet. Det är viktigt 
att Kulturhuset med hotell blir en byggnad som är 
öppen för alla. Målet är att finna ett hus som kan 
fungera som en mötesplats för såväl regionens 
invånare som långväga besökare. Det är också 
av stor vikt att byggnaden anpassas till det lokala 
klimat som gäller i Skellefteå och att drift, skötsel, 
ekonomi och underhåll kan skötas på ett ekono-
miskt och rationellt sätt. Ambitionen är att skapa 
ett Kulturhus ”som vågar” och som förenar – en 
byggnad som blir en naturlig mötesplats för kultu-
ren såväl som för alla i staden. 

Juryn var sammansatt av företrädare för Skellefteå 

kommun, personer med specialistkunskap inom 
de olika verksamhetsområden som det framtida 
kulturhuset med hotell kommer att innehålla, samt 
ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Lars 
Hedqvist, planeringschef  Skellefteå kommun, var 
ordförande i juryn. 

55 förslag lämnades in i tid och godkändes av juryn. 
Förslagsställarna kom från Danmark (7st), Finland 
(2st), Frankrike (1st),  Irland (1st), Nederländerna 
(2st), Norge (1st), Polen (1st), Spanien (1st), Sverige 
(37), Thailand (1st), och Icke markerat (1st).
 
Tävlingen genomfördes med anonymitet för de 
tävlande. Varje tävlande fick själv ge sitt förslag ett 
”motto” för identifiering, och förslagens förslutna 
namnsedlar öppnades först sedan juryns bedöm-
ning var avslutad och utlåtandet om respektive 
bidrag författats.
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Arrangör
Skellefteå kommun inbjöd i november 2015 till 
tävlingen om utformning ett nytt kulturhus och 
hotell i centrala Skellefteå. Konceptet för kultur-
huset inkluderar ett hotell, vilket innebär att två 
fastigheter ska samordnas inom ett kvarter och 
fungera som en enhet.
 
Projektet är ett samarbete och regleras genom ett 
avtal om markanvisning mellan Skellefteå kom-
mun och Pite Havsbad Group.

Tävlingen har genomförts i samverkan med Sve-
riges Arkitekter och som en allmän arkitekttävling 
i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling 
(LOU).

Tävlingsuppgiften och dess  
förutsättningar
Tävlingsuppgiften och förutsättningarna för täv-
lingen beskrevs utförligt i ett tävlingsprogram och 
ett antal bilagor. Nedan återges huvudpunkterna i 
sammandrag. För komplett information om upp-
giften hänvisas till tävlingsprogrammet.

Syftet med tävlingen
Syftet med tävlingen var att ta fram förslag till ge-
staltning av ett Kulturhus med hotell, det vill säga 
en byggnad där fyra av Skellefteås idag stora kul-
turinstitutioner kan samlas, och tillsammans med 
ett hotell med konferens- och kongressverksam-
het bilda en central byggnad i staden för möten, 
kreativitet och kultur och på så sätt bli ett nav i en 
fortsatt expansion av staden och regionen. Staden 
söker ett ”Kulturhus som vågar”, som tänjer grän-
ser och som öppnar upp för nya typer av samar-
beten och som kan bidra till att göra Skellefteå till 
en attraktiv plats både för boende och besökare 
– en byggnad där alla känner sig välkomna.

Tävlingsområdet
Det primära tävlingsområdet är kvarteret Perseus, 
det nuvarande så kallade ”busstorget” i centrala 
Skellefteå. Platsen ligger strax norr om Möjlighe-
ternas torg och avgränsas i söder av Kanalgatan, 
i väster av Trädgårdsgatan, i öster av Torggatan 
och i norr av Södra Järnvägsgatan. Norr om det 
primära tävlingsområdet, i anknytning till järnvä-
gen, kommer Skellefteå resecentrum att byggas i 

framtiden och Trädgårdsgatan blir ett viktigt stråk 
från resecentrum genom stadens centrum, ner 
mot Stadshuset och älven. Kanalgatans norra sida 
blir i framtiden bilfri, busstorget omlokaliseras 
och stor vikt kommer att läggas på kollektivtrafik, 
gång- och cykelstråk i närområdet av kvarteret 
Perseus. I ett så kallade sekundärt tävlingsområde, 
definierat i tävlingsprogrammet, kan stödfunktio-
ner lokaliseras.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften innebar att ge förslag till hur 
ett nytt Kulturhus med hotell ska utformas som 
två fastigheter, samordnade inom ett kvarter och 
fungerande som en enhet.
 
De tävlande ska ge Skellefteås nya kulturhus och 
hotell bästa möjliga funktion, form och uttryck, 
samt att förankra gestaltningen i dess stadsbygg-
nadsmässiga sammanhang i såväl helhet som 
volym. Byggnaden ska generera nya flöden i sin 
omgivning och verka identitetsskapande för de 
verksamheter den rymmer. Huset ska tillföra 
staden ökade sociala värden och den mänskliga 
skalan är central. Viktigt är även byggnadens håll-
barhet i såväl genomförande som funktion, samt 
byggnadens flexibilitet och anpassningsbarhet till 
olika funktioner över tid.
 
Kulturhuset och hotellet ska i sin helhet möta de 
krav och önskemål som definieras i tävlingspro-
grammet – både vad gäller dagens funktioner och 
framtida möjligheter till utveckling.

Sammanfattning av lokalprogrammet
För att möta verksamheternas behov och nå den 
ambitionsnivå som finns ska kulturhuset innehålla 
bland annat en stor gästscen (cirka 1 200 sitt-
platser som kan utökas till 1 500 med ståplatser), 
en black box (cirka 300 sittplatser), flera flexibla 
lokaler (cirka 40–150 sittplatser), utställningsytor 
och verkstäder. Totalt ska kulturhuset omfatta 
cirka 12 000 m2. Hotellet och dess ytor är viktiga 
för helhetsupplevelsen av huset och består bland 
annat av 200 rum, ett spa och en takrestaurang. 
Totalt ska hotellet omfatta cirka 10 000 m2.
Lokalprogrammet finns utförligt beskrivet i Täv-
lingsprogrammets bilaga 1–2. 
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Efter tävlingen
Resultatet från arkitekturtävlingen ska ligga till 
grund för projektering och upphandling av bygg- 
entreprenaderna för kulturhuset och hotellet. 
Detta regleras i ett avtal om markanvisning mellan 
Skellefteå kommun och Pite Havsbad Group.
Efter att vinnaren utsetts inleder byggherrarna 
(Skellefteå kommun och Pite Havsbad Group) 
förhandlingar med vinnaren om att ta fram 
fullständiga projekthandlingar för den nya bygg-
naden. 

Finner byggherrarna skäl att frångå juryns rekom-
mendation ska samråd ske med Sveriges Arkitek-
ter. Om byggherrarna inte anser att vinnaren har 
erforderliga erfarenheter och resurser att handha 
uppdraget lämnas det till denne i samarbete med 
en mer erfaren fackman, vald av vinnaren själv och 
godkänd av byggherrarna. Om parter ej kan enas 
om villkor för fortsatt projektering så äger bygg-
herrarna rätt att, efter samråd med jury och Sveri-
ges Arkitekter, förhandla med andrapristagaren.

Inlämnade förslag
Tävlingen var öppen för alla, oavsett nationalitet. 
Tävlingsspråket var svenska.

Ett krav var även att ett tävlingsförslag fick omfatta 
högst 8 planscher i format A1, varav en plansch 
ämnad för utställning av förslaget för allmänheten.

Tävlingen startade den 3 november 2015 och av-
slutades den 23 februari (sista dag för inlämning). 
Vid sista dag för registrering, den 26 februari 
2016, hade 59 förslag lämnats in. Fyra av försla-

gen uteslöts av juryn för bedömning då de inte 
uppfyllde de skallkrav som var uppställda. 
Material utöver vad som efterfrågats har lämnats 
utanför bedömningen. 

Juryn
Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg 
utsedd jury, bestående av 11 ledamöter:

• Lars Hedqvist, planeringschef  Skellefteå 
kommun

• Harriet Wistemar, kommunarkitekt LAR/
MSA, avd.chef  fysisk planering, Skellefteå 
kommun

• Fredrik Nilsson, fastighetschef  Skellefteå 
kommun

• Hilding Holmqvist, ägare Pite Havsbad 
Group

• Benny Fredriksson, vd, Kulturhuset Stadstea-
tern Stockholm

• Peter Brisenheim, senior production manager, 
Live Nation

• Åsa Stocksén, vd Henson PR / Dixie Event
• Elisabeth Hansa, vd Support & Strategy On 

Demand (adjungerad)
• Katarina Bonnevier, arkitekt SAR/MSA, PhD
• Hans Murman, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 

Sveriges Arkitekter
• Elisabet Fredrikson, arkitekt SAR/MSA, 

utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA 
Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionärer har varit Anne Pakisjärvi, 
Skellefteå kommun. 
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Projektledare för det samlade projektet är Therese Bäck-
ström Zidohli, Skellefteå kommun.

Till sitt förfogande har jurygruppen också haft följande 
sakkunniga:
• Ekonomi, LCC-analys (samlad ekonomisk bedömning 

av bygg och installationer), energi och miljö, statisk 
konstruktion och brand: Joakim Nordemo, Bengt 
Dahlgren AB

• Tillgänglighet: Christina Nyberg, tillgänglighetsrådgiva-
re Skellefteå kommun

• Möten, konferens och kongress: Björn Masuhr, strateg 
inom mötesindustrin.

• Teaterteknik: Mats Nyström, Nyström & Partners AB

Ett stort tack  
till alla tävlingsdeltagare!

Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst alla dem 
som det inte varit möjligt att belöna med en prissumma. 
Det stora engagemang och arbete som lagts ner av de 
tävlande arkitekterna har tillsammans utgjort ett betydel-
sefullt underlag för jurygruppens diskussioner och samtal. 
Det har berikat bedömningsprocessen och gjort den lärorik 
för samtliga inblandade. Tillsammans utgör förslagen ett 
brett kunskapsunderlag för den fortsatta utvecklingen av 
Kulturhuset med hotell och Skellefteå stads fortsatta arbete 
med både projektet i sig och stadens centrum.
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BEDÖMNINGSKRITERIER

I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier, 
utan inbördes ordning, för bedömningen av täv-
lingsförslagen:

•  Arkitektonisk kvalitet och gestaltning 
 Byggnadens form och särskiljning – det unika 

uttrycket sammanvägt med stadsbyggnadskvali-
teter. 

•  Funktion, organisation, logistik och till-
gänglighet 

 Förslagets hantering av och anpassning till 
mötet med kulturhusets breda målgrupp, såväl 
som organisationen och logistiken i det dagliga 
arbetet inom verksamheterna.

•  Genomförbarhet och utvecklingsbarhet 
 Förlaget ska visa att det är möjligt att genom-

föra samt att det tål framtida förändringar och 
utveckling av verksamheterna.

•  Hållbarhet 
 Förslaget ska ge uttryck för god social, ekolo-

gisk och ekonomisk hållbarhet från koncept, 
genom byggande, till drift och slutligen i even-
tuell avveckling.

I tävlingsprogrammet betonar arrangören även 
att de välkomnar innovativa och kreativa förslag 
som utmanar invanda mönster och inspirerar till 
nytänkande gällande arkitektur och funktion, utan 
att för den skull ge avkall på de krav som pro-
grammet och dess bilagor anger.

Utifrån dessa kriterier har ett flertal aspekter i 
förslagen studerats och utvärderats:
Kulturhuset med hotell ska fungera i stadsbilden 
och vara en mötesplats för alla.

Kulturhuset med hotell ska fungera alla tider på 
dygnet 

Kulturhuset med hotell ska ge de olika kärnverk-
samheterna en tydlig identitet samtidigt som det 
ska förena dem och möjliggöra framtida utveck-
ling och öppna för fler kulturella aktörer.
Kulturhuset med hotell ska ha förutsättningarna 
att möta de krav på flexibilitet som ställs, både i 
det vardagliga användandet mellan de olika verk-
samheterna, och i den variation av användande 
som planeras under en årscykel, där även kon-
gressverksamheten är en viktig del.

Kulturhuset med hotell ska i sin gestaltning kunna 
möta de miljö- och logistik- och funktionskrav 
som ställs i tävlingsprogrammet samt ha förutsätt-
ningarna att fungera i Skellefteås specifika klimat 
vad gäller drift, skötsel och underhåll.

Kulturhuset med hotell ska vara välkomnande och 
ge Skellefteå en stark och positiv identitet.
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BEDÖMNINGSPROCESSEN

Tävlingsjuryns arbete har, som brukligt i tävling-
ar, skett i etapper och har under arbetets gång 
genomgått ett antal faser: inläsning och successivt 
ökande förståelse av förslagen, varvat med flera 
gallringar av förslagen utifrån redovisade kriterier.

I den första sorteringen valdes 18 förslag av de  
totalt 55 ut för fortsatta studier. Sex av dessa val-
des senare ut för granskning av ett antal sakkun-
nig- och referensgrupper.
 
Samtliga förslag presenterades för allmänheten av 
Skellefteå kommun i en utställning dels på Stads-
huset i Skellefteå, dels i en web-baserad sådan 
på lokaltidningens hemsida, för att få en så stor 
spridning som möjligt i regionen. Återkoppling 
och synpunkter från allmänheten samt referens- 
och sakkunniggrupperna delgavs juryn under ett 

tvådagarsmöte, innan jurygruppen gick in i slut- 
fasen av sin bedömning. I slutskedet fördes dis-
kussioner främst om de förslag som juryn slutli-
gen valde att ge pris till.

Innan avslutad tävling och innan juryarbetets start 
hade jurygruppen en gemensam introduktionsdag 
på plats i Skellefteå med stadsvandring och plats-
besök på tomten för det framtida Kulturhuset 
med hotell. Gruppen fick då också en gemensam 
introduktion till uppgiften och gjorde studiebesök 
hos de olika verksamheterna för att få inblick i 
nuvarande funktion och framtida behov.
 
Juryn har under bedömningstiden, utöver indivi-
duellt arbete för inläsning av de många förslagen, 
haft två tvådagarsmöten samt fyra heldagsmöten, 
totalt åtta dagars gemensamt juryarbete.
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JURYNS GENERELLA KOMMENTARER

Jurygruppen konstaterar att det fanns ett stort 
intresse för att vara med och utforma Skellefteå 
nya Kulturhus och hotell och är imponerade av 
den mängd material som producerats i de olika 
förslagen. Jurygruppen noterar också de svårig-
heter som det komplexa programmet inneburit 
och uppfattar att många av förslagen haft svårt att 
uppfylla samtliga av tävlingsprogrammets många 
önskemål och krav inom den yta och budget som 
föreskrivs. Uppgiften är komplex och många av 
förslagen har inte haft möjlighet att hantera alla 
aspekter med de förutsättningar och krav som 
byggnaden ska kunna leva upp till. Det är emeller-
tid med stort intresse som gruppen studerat alla 
förslag och försökt att hitta kvaliteter och tänk-
bara utvecklingsmöjligheter i dem och de fråge-
ställningar de väckt vad gäller byggnadens framti-
da funktion som kulturhus och hotell och som ett 
välkomnande landmärke i staden.

Utgångspunkten för bedömningen av det framtida 
Kulturhuset med hotell har varit de krav och de 
bedömningskriterier som är definierade i Täv-
lingsprogrammet och som de tävlande grundat 
sitt arbete på. Juryarbetet har inneburit många 
diskussioner. Den breda bakgrund, erfarenhet och 
expertkunskap som de olika jurymedlemmarna 
har, har gjort att varje förslag gåtts igenom och 
bedömts utifrån samtliga de kriterier som ställts 
upp i tävlingsprogrammet.
 
Jurygruppen har naturligtvis haft olika åsikter om 
de olika förslagens kvaliteter, men har under ar-
betets gång med inläsning och djupare studier av 
förslagen gemensamt kommit fram till en lämplig 
avvägning och sammantagen bedömning utifrån 
de olika kriterierna.

Arbetet med att läsa in förslagen, studera dem och 
gå igenom deras för- och nackdelar och möjlig

heter till eventuell utveckling har varit digert. De 
första sorteringarna bland förslagen gjordes ge-
nom en mer översiktlig bedömning av byggnadens 
gestalt i förhållande till stadsrum och flöden samt 
deras invändiga logistik och förutsättningar att 
möta de olika verksamheternas behov. Efter att ett 
antal förslag valts ut för bedömning av sakkunnig- 
och referensgrupper och ytterligare kunskap in-
hämtats från dessa har ett begränsat antal förslag 
gåtts igenom grundligt ännu en gång. Förslagens 
kvaliteter och eventuella brister och utvecklingsbe-
hov har återigen vägts mot varandra för att till slut 
leda gruppen fram till ett vinnande förslag.

Under processen har jurygruppen arbetat med 
utvärdering av byggnadens yttre aspekter, vad den 
kan göra för Skellefteås stadsbild och vad huset i 
sig kan komma att representera. Jurygruppen har 
också lagt stor vikt vid de inre funktionerna och 
de olika verksamheternas möjlighet att både få en 
tydlig egen identitet och förutsättningar för fram-
tida samarbeten och utveckling – gärna i samspel 
med andra, ideella, kulturaktörer i staden.

Diskussionerna har även handlat om mötes-, kon-
ferens- och kongressverksamhetens plats i huset, 
då ett mål är att i framtiden kunna erbjuda plats 
för större konvent och möten i Skellefteå. Den 
inledande målsättningen är att kunna anordna tre 
stora evenemang per år, vilket bör kunna utveck-
las till det dubbla inom en snar framtid. Hotellets 
samspel med mötesverksamheten, samt dess roll 
både för besökare till större kulturevenemang 
och för lokala besökare har också varit en viktig 
del i samtalen. Miljöaspekter för husets utform-
ning och dess hållbarhet ur ett såväl ekologiskt, 
ekonomiskt som socialt perspektiv har vägts in, 
och Skellefteås träbyggnadsstrategi för framtida 
bebyggelse har beaktats. En annan viktig aspekt 
har varit tillgängligheten och möjligheten för 
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huset att bli en samlingsplats för alla, under årets 
alla årstider och timmar. Genomförbarheten samt 
skötsel, drift och underhåll, har också varit viktiga 
faktorer i den sammantagna bedömningen.  

Många av förslagen har haft svårigheter att arbeta 
in tävlingsprogrammets alla aspekter och en viktig 
del av juryns arbete har varit att reflektera över 
utvecklingsmöjligheter hos förslagen, snarare 
än att i första hand skärskåda deras brister. Alla 
förslag måste bearbetas på ett eller annat sätt, 
och kommer att kräva förändringar under fortsatt 
projektering för såväl hotell som kulturhus.

JURYNS BEDÖMNING

I samtliga förslag som bedömts har förslagsställa-
ren tagit sig an uppgiften med stort engagemang 
och idérikedom. Trots att stor vikt lagts vid hög 
kvalitet på presentation och genomförande av 
uppgiften kan jurygruppen notera en stor sprid-
ning i förmågan att bearbeta tävlingsprogrammets 
komplexitet. Ett flertal av förslagsställarna har valt 
att lägga tonvikt på att hitta lösningar på i första 
hand endast en eller ett par av de frågeställningar 
som programmet ställt och då misslyckats med att 
gestalta en sammanhållen lösning för helheten.
 
Förslagen representerar en mängd olika sätt att ta 
sig an uppgiften – en del har arbetat mycket fanta-
sifullt och fört frågan vad ett kulturhus är, och kan 
vara, till sin spets.

Andra har på ett mer lågmält sätt undersökt grän-
serna för de utrymmen de olika verksamheterna 
kan behöva och snarare arbetat med att sudda 
ut dessa eventuella gränser, än att skapa tydliga 
identiteter att förhålla sig till. Juryn konstaterar 
att en viss struktur och tydlighet behövs, för att 
flexibla ytor ska kunna tas i anspråk och har valt 

att inte gå vidare med förslag som inte är tydliga i 
sitt anslag till framtida användning. 

Stadsbildsmässigt kan förslagen delas upp i ett 
antal undergrupper och angreppsätt.

Jurygruppen har reflekterat mycket över aspekter 
som skala och flöden i förhållande till stadsbilden 
och velat hitta en byggnad som kan motsvara 
programmets krav på att bli en tydlig, positiv del 
av Skellefteå och som kan stimulera till nya flöden 
och möten i staden. Även flöden till och igenom 
byggnaden har studerats med hänsyn till de stråk 
de skapar.

Skalan mot Möjligheternas torg har varit en vital 
fråga. De förslag som lagt en alltför hög och kom-
pakt byggnadskropp tätt upp mot, parallellt med, 
Kanalgatan och torget har inte bedömts tillföra 
den positiva gestalt som staden söker.
 
Trädgårdsgatan blir också en axel för hur 
människor rör sig genom staden. Gatan är redan 
en led genom staden från Norr till Söder, och 
kommer i framtiden bli det viktigaste stråket från 
centrala Skellefteå till ett nytt resecentrum. De 
förslag som förhåller sig på ett alltför stängt och 
otillgängligt sätt till detta stråk har bedömts inte 
kunna tillföra de kvaliteter som eftersträvas.

De många förslagen förhåller sig också på olika 
sätt till det primära tävlingsområdet Kvarteret 
Perseus, och det sekundära – främst ämnat som 
möjlig lokalisering av vissa stödfunktioner. En del 
förslag har tolkat det sekundära tävlingsområdet 
som extra tomtmark, vilket resulterat i alltför stora 
byggnader som tar mark som kommunen inte 
äger i anspråk för större fasta installationer. Ett 
sådant förhållningsätt blir inte ekonomiskt hållbart 
då det innebär expropriering och markinköp, samt 
i vissa fall rivning av byggnader innan en eventuell 
fortsatt projektering.
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Juryn har också, utifrån flera förslag som utlokali-
serar delar av verksamheterna utanför en huvud-
byggnad för att sprida kulturen i staden, övervägt 
de kvaliteter ett sådant förfarande skulle kunna 
tillföra. Jurygruppen har dock inte till fullo över-
tygats av de idéer som presenteras bland annat på 
grund av tydliga brister i kommunikation mellan 
de olika föreslagna delarna. De idéer som presen-
terats bedöms erbjuda fler svårigheter i arbets-
form och kommunikation mellan verksamheterna 
än lösningar för framtida samarbeten.

Klimatmässigt är Skellefteå en stad med speci-
ella förhållanden med mörka, långa vintrar med 
mycket snö och sommarmånader med mycket ljus. 
Byggnaden som föreslås måste kunna klara det 
specifika klimat som råder och anpassa sig till det 
formmässigt, med både påverkan från rikligt med 
snö och lågt stående sol vår och höst, samt stort 
ljusinfall under sommarmånaderna.

Byggnadens gestalt måste också utstråla samarbete 
och ha en tydlig karaktär, och de förslag som ar-
betat alltför mycket med spridda volymer har valts 
bort ur såväl miljö- och klimatmässiga aspekter, 
som uttrycksmässiga. Förslag som inte utstrålar ett 
välkomnande och öppet entrérum där olika delar 
av stadens invånare, besökare och verksamheter 
kan samlas har också valts bort.

Flertalet förslag placerar hotelldelen som en egen 
hög volym, antingen mot norr eller söder, vilket 
visar sig få olika konsekvenser för stadsrummet. 
En hög skärm mot Möjligheternas torg avskiljer 
resten av verksamheterna från torget och den sol 
som faller in från söder gör att en hög hotellvo-
lym kastar stark skugga på övrig verksamhet. En 
placering av en stor hotellvolym i norr, ofta som 
en skiva parallell med Södra Järnvägsgatan, kräver 
stora krav på övrig gestaltning av angöring och 
anknytning till järnvägen och det framtida rese-
centrum. Förslagen har alla granskats ur dessa 

aspekter, då programmet uttrycker ett tydligt 
önskemål om att det nya Kulturhuset med hotell 
inte skall skapa några baksidor, utan ett levande 
kvarter, i sin helhet.

Förslagsställarna arbetar med olika typer av 
trafiklösningar och en viktig del i arbetet med 
inläsning av förslagen har varit att studera hur väl 
Kulturhuset med hotell knyter an till olika flöden 
genom staden. De förslag som föreslår en alltför 
stängd sida, framförallt mot Trädgårdsgatan – ett 
framtida viktigt stråk från norr till söder – har 
sorterats bort, likaså de förslag som lägger stora 
trafiklösningar mot Möjligheternas torg. Juryn 
har studerat de förutsättningar förslagen har att 
möta den trafikstrategi som programmet hän-
visar till. Juryn har också bedömt byggnaden i 
relation till angöring och stråk, för såväl olika 
trafiktyper som för kulturverksamheterna samt 
hotellet.

Invändigt har förslagsställarna också arbetat på 
olika sätt, främst vad gäller samverkan och flexi-
bilitet och juryn har granskat förslagen utifrån de 
behov som de olika verksamheterna formulerat.

Verksamheterna har alla ett stort behov av att tek-
nik och logistik fungerar. Flöden vad gäller in- och 
utlast, samt inre transporter och arbetsförhållan-
den kring dessa har varit en viktig del i studierna 
av hur förslagen fungerar invändigt.

En del förslag har en tydligt strukturerad logistik 
och är till synes enkelt överblickbara, andra har 
invecklade och komplicerade inre flöden. De för-
slag som inte visar på en förståelse för vikten av 
flödeslogistik både gentemot stad och besökare, 
men även arbetsmässigt för de brukare som ska 
arbeta i huset har sållats bort av juryn.
Verksamheterna har i tävlingsprogrammet efterlyst 
lokaler som gör samarbeten dem emellan möjliga, 
och de förslag som arbetar med de olika delarna 
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på ett alltför utspritt sätt, i en större volym, utan 
samlande funktioner har också tagits bort från 
fortsatt bedömning.

Många förslag har inte heller tagit tillräckligt stor 
hänsyn till de behov som de olika scenverksamhe-
terna har av att kunna ge separata föreställningar 
och använda de olika scenutrymmena parallellt. 
De förslag som till exempel inte erbjuder de sepa-
rata teaterrum som efterfrågats, och således inte 
ger förutsättningarna för olika akustiska rum har 
gallrats bort från fortsatta studier.

Stor vikt har också lagts vid möjligheten att an-
vända scenrummen för de skilda verksamheterna. 
Olika typer av evenemang har olika krav på plats 
för publik, akustik och installationer. Förslagen 
har granskats ur perspektivet att kunna leva upp 
till dessa olika förutsättningar. En aspekt är att 
”spela för utsålda hus” och de lokaler som kan 
delas upp, till exempel med hjälp av läktare, har 
bättre förutsättningar att svara upp mot de olika 
publikgrupper som programmet nämner.

Förslag som inte har beaktat behovet av möteslo-
kaler, bankett- och flexibla ytor i samband med 
dessa bedöms inte kunna leva upp till de förvänt-
ningar som hotellet och konferensverksamheten 
har.

De två konsthallarna har uttryckt tydliga önskemål 
om att enkelt kunna samutnyttja lokaler för olika 
evenemang och gestaltningen av huset bör under-
lätta detta. Biblioteket är en samtida kulturverk-
samhet som ofta upplevs som lättillgänglig och 
med ”låg tröskel” för besökare, och som sådan 
ofta en sluss in i andra kulturaktiviteter för ovana 
besökare. Denna verksamhet placeras med fördel 
med en direkt och enkel åtkomst från staden.
Möjlighet till samarbete mellan de olika kärn-
verksamheterna är en stor utmaning i huset. De 
förslag som har arbetat med huset inte bara ur 

besökarnas perspektiv, utan även som en arbets-
plats, har bedömts ha större förutsättningar att 
möta kraven på framtida samarbeten. Förslag som 
delar upp arbetsrum ”på golvet” och ”på kon-
tor” på ett alltför slutet sätt, och uppdelat över 
flera våningsplan, visar på begränsad inblick och 
förståelse för huset som arbetsplats och har under 
arbetet utsorterats.

Tillgänglighet för alla typer av besökare (olika 
åldrar, eventuella funktionsvariatoner, bakgrun-
der, socioekonomiska utgångspunkter, etc) har 
också varit en viktig faktor för jurygruppen att ta 
i beaktning. Vidare ska indelningen av huset för 
olika aktiviteter parallellt vara möjlig utan att man 
hindrar det allmänna flödet genom huset.

Jurygruppen har till sin hjälp haft ett antal sakkun-
niga som granskat förslagen i detalj ur de aspekter 
som har varit svåra att skaffa sig en uppfattning 
om utan beräkningar och kalkyler.

En överslagsberäkning har gjorts för att mäta 
byggnadernas förutsättningar att uppfylla de 
krav på ekonomi som ställts upp, både vad gäller 
genomförande, drift och underhåll. Byggnaderna 
har också granskats rent tekniskt ur miljöhänsyn 
i förhållande till de förutsättningar de kan bedö-
mas ha att uppfylla de programkrav som ställts på 
miljö och hållbarhet. 

De sakkunnigas beräkningar har varit ett stöd 
för jurygruppens fortsatta diskussioner, liksom 
de olika referensgruppernas kommentarer på de 
granskade förslagen.
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JURYNS BESLUT

Allmän projekttävling om Kulturhus med hotell i Skellefteå.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Sida vid sida till vinnare av tävlingen och rekommen-
derar förslaget till genomförande. En prissumma om 500 000 SEK utges i första pris. 

Andra pris går till förslaget Möjligheternas hus. En prissumma om 250 000 SEK utges i andra pris.

Vidare har juryn utsett följande förslag (utan inbördes ordning) till omnämnande, de får vardera en 
prissumma om 50 000 SEK:

Kulturhuset där det sker / Rivertale / Röda huset / Soltrappan / Stjärna 6475

Kulturhuset, Stockholm, den 10 maj 2016

Lars Hedqvist
planeringschef  Skellefteå kommun

Fredrik Nilsson
fastighetschef  Skellefteå kommun 

Benny Fredriksson
vd Kulturhuset Stadsteatern Stockholm

Åsa Stocksén
vd Henson PR / Dixie Event
 

Katarina Bonnevier
arkitekt SAR/MSA, PhD
 

Elisabet Fredrikson
arkitekt SAR/MSA

Harriet Wistemar
kommunarkitekt LAR/MSA,
avd.chef  fysisk planering Skellefteå kommun
utsedd av Sveriges Arkitekter 

Hilding Holmqvist
ägare Pite Havsbad Group
 

Peter Brisenheim
senior production Manager Live Nation

Elisabeth Hansa
vd Support & Strategy On Demand (adjungerad)

Hans Murman
arkitekt SAR/MSA
utsedd av Sveriges Arkitekter
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SAMMANVÄGNING OCH SLUTSATSER

Efter avslutad bedömning har juryn utsett 
SIDA VID SIDA till vinnare i tävlingen om 
utformning av Skellefteå kulturhus och hotell. 
Förslagsställare till det vinnande förslaget är White 
Arkitekter genom Robert Schmitz och Oskar No-
relius, Sverige. Medarbetare: Axel Bodrus Wolgers, 
Anders Johnsson, Björn Westlund. Landskap: 
Karl Tyrväinen. Konstruktör: Florian Kosche, 
Sandra Heese Elbe.

Juryns motivering till första priset är:
Sida vid sida är ett elegant och tilltalande hus, 
uppbyggt av enkla volymer, som väl sammanfogar 
programmets olika delar till en fungerande enhet, 
där alla verksamheter får en tydlig identitet sida 
vid sida, samtidigt som de utmanas till nya samar-
beten genom flexibla ytor att utnyttja gemensamt.
 
Hotellet placeras mitt i kvarteret och ges en tydlig 
egen volym, samtidigt som det genom sitt centrala 
läge bildar en samlande kraft i huset. 

Byggnaden ges två bottenvåningar, med direkta 
entréer från norr och söder utan lutande plan och 
ramper, vilket ger stor tillgänglighet och flexibili-
tet. I husets foajé i söder placeras en stor inbju-
dande ”Kulturtrappa” som kommer att bli en 
central mötesplats för alla generationer.

Byggnaden utstrålar lokal förankring genom sin 
träkaraktär där träet ger identitet till byggnaden. 
Förslaget uttalar en ambition om träbyggnads- 
innovation och har förutsättningarna att bli ett 
fint inslag i samtida träarkitektur. Bärande trä 
kompletteras av dragelement i stål och en fasad i 
glas, genom vilket trästrukturen framstår väl syn-
lig. Huset blir tydligt och stilrent i sitt uttryck och 
enkelt att underhålla, samtidigt som det genom sin 
lättillgänglighet och uppbyggnad i system utstrålar 
ett slags ”kulturverkstad” – en plats för möten 
och produktion, mitt i staden.

OMDÖMEN OM BELÖNADE FÖRSLAG

Uppgifter om förslagsställare är hämtade från förslagens namnsedlar, vilka bröts först efter avslutad 
bedömning och avlutat författande av juryns utlåtande om förslagen.

De belönade förslagen kan studeras i sin helhet och laddas ned både från Skellefteå kommuns hemsida, 
samt Sveriges Arkitekters hemsida.

2:A PRIS 
MÖJLIGHETERNAS HUS
Förslagsställare: Filip Lipinski, Juras Lasovsky, 
Hanna Johansson, Sverige

5 OMNÄMNANDEN, utan inbördes ordning:
KULTURHUSET DÄR DET SKER
Förslagsställare: Liljewall Arkitekter, Sverige
Medarbetare: Karl Palmberg, Lars Olausson, 
Marzia Bergo

RIVERTALE
Förslagsställare: AART Architects A/S, Danmark
Medarbetare: Anders Tyrrestrup arkitekt MAA 
Partner, Anne Sofie Buur arkitekt MAA, Mads 
Bjerre Olesen arkitekt MAA, Katarina Trapp arki-
tekt, Line Rohr Kristensen stud. arch.

RÖDA HUSET
Förslagsställare: Wingårdh Arkitektkontor genom 
Gert Wingårdh arkitekt SAR/MSA och Jonas 
Edblad arkitekt SAR/MSA, Sverige
Medarbetare: Fredrik Lyth arkitekt SAR/MSA, 
Anders Olausson arkitekt SAR/MSA, Petrus Tor-
stensson arkitekt SAR/MSA, Andreas Lindblom 
arkitekt SAR/MSA, Mikael Rücker arkitekt SAR/
MSA, Joeal Montgomery-Claesson praktikant.  
3D Grafik: Fredrik Gullberg, Micael Dillner, Da-
niel Frickeus.

SOLTRAPPAN
Förslagsställare: Sandellsandberg Arkitekter AB 
och Tyréns Arkitekter, Sverige. 
Medarbetare: Ove Nilsson, Moa Öst, Thomas 
Sandell, Navid Christensen Miljö: Johan Sundelin. 
Visualisering: Nils Petersson,  Henrik Wallgren

STJÄRNA 6475
Förslagsställare: Worksonland Arkitektur og Land-
skap AG genom Grini Mölle, Norge. Medarbeta-
re: Agustin Sebastian arkitekt
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Förslagsställare: White Arkitekter 
genom Robert Schmitz arkitekt 
MSA och Oskar Norelius arkitekt 
SAR/MSA, Sverige

Medarbetare: Axel Bodrus Wol-
gers, Anders Johnsson, Björn 
Westlund. Landskap: Karl Tyr-
väinen landskapsarkitekt MSA. 
Konstruktör: Florian Kosche,  
Sandra Heese Elbe

Sida vid sida  är ett elegant 
och tilltalande hus, uppbyggt 
av enkla volymer, som väl 
sammanfogar programmets 
olika delar till en fungerande 
enhet, där alla verksamheter 
får en tydlig identitet – sida 

SIDA VID SIDA

1:a pris SEK 500 000
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vid sida – samtidigt som de 
utmanas till nya samarbeten 
genom flexibla ytor att ut-
nyttja tillsammans. Trä är en 
viktig del i husets gestaltning 
och utformning. 

Huset som helhet bildar en stark, tyd-
lig plats i staden. Det är väl gestaltat 
med enkla volymer som grupperar sig 
i kvarteret. Mitt i det placeras hotel-
let som på så sätt ges en tydlig egen 
volym utan att för den skull bli alltför 
dominant mot någon av de omgivan-

de gatorna. Hotellkroppen är i sig 
hög, men tillbakadragen från ytter- 
fasad och den skriver in sig väl i Skel-
lefteås stadsbild genom sin placering 
i nord-sydlig riktning. Genom denna 
placering kan även de flesta rum få 
tillgång till vyer mot flera delar av 
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staden, och volymen skapar inte den 
karaktär av fram- och baksida som 
andra placeringar kan antyda.

Hotellets ingång föreslås mot söder 
vilket ger en stark koppling till kultur-
husets verksamheter i bottenplan. En 
huvudentré kan med fördel läggas till 
vid Torggatan, så att hotellet även får 
en egen entré och en tydlig identitet. 
Det centrala läget för både hotell och 
kulturreception bildar en samlande 
kraft i huset och gör det till en naturlig 
mötesplats. Placering av restaurang i 
plan 3 måste även kompletteras och 
studeras om med en restaurangdel 
kopplad till Skybar och Spa placerad i 
hotellets övre våningar. På våning tre, 
mot söder och Möjligheternas torg, 
föreslås ett stort uterum – en öppen 
takterrass att använda under somma-
ren som en mötesplats mitt i stadens 
kvällssol. Ytan har till exempel möjlig-

het att anpassas för evenemang under 
tillfälliga tak då så krävs, och har en 
tydlig koppling till såväl konferens- 
och kongressverksamhet, som teater 
och kaféverksamhet.

Byggnaden ges två lättillgängliga 
bottenvåningar, med direkta entré-
er från norr och söder utan lutande 
plan och ramper, vilket ger stor 
tillgänglighet och flexibilitet. I husets 
foajé i söder, mot Kanalgatan och 
Möjligheternas torg, placeras en stor 
inbjudande ”Kulturtrappa” i ett öppet 
inre rum som har förutsättningar att 
bli en viktig publik mötesplats under 
tak i Skellefteå, för alla generationer 
och under alla årstider. Såväl sommar 
som vinter blir den en central punkt 
i staden – ett naturligt första stopp 
på vägen mot kulturupplevelser och 
möten av många slag. Trappan binder 
samman entrén med de övre foajéut-

rymmena och kan även användas för 
mer spontana kulturprogram i mindre 
skala. ”Kulturtrappan” möjliggör 
en öppen scen för en mängd olika 
aktiviteter och kan bli en viktig del 
i Skellefteåbornas vardagliga använ-
dande av kulturhuset och med fördel 
tas i bruk, inte bara av de etablerade 
kärnverksamheterna.
 
De foajéytor som presenteras både 
i söder och i norr är alla inbjudande 
och lockar till användande. I söder 
öppnar de upp mot Möjligheternas 
torg och kopplar ihop biblioteket och 
Kulturtrappan. I norr, nära det fram-
tida resecentrum, möts besökarna av 
en öppen foajé, främst för teater- och 
scenkonst. De öppna flexibla ytorna är 
grundläggande för projektet. De kan 
tas i bruk av olika typer av verksamhet 
och ges genom detta förutsättningar 
att bli ytor som möjliggör samverkan 
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och genererar nya former av samar-
beten. Det blir viktigt att det allmänna 
flödet genom huset inte hindras då de 
flexibla ytorna indelas för olika aktivi-
teter, detta bör studeras vidare.

Huset är ett av de få där förslagsstäl-
larna placerat arbetsplatser och admi-
nistration i ett centralt läge i huset och 
på ett medvetet sätt visar på vikten av 
fysisk närhet som förutsättning för 
goda samarbeten mellan verksamhe-
terna. Det är också en förslagsställare 
som på ett mycket medvetet sätt 
arbetar med platser för den pedago-
giska verksamheten och som utmanar 
till nya gemensamma strukturer även 
för sådant arbete. Verksamheterna 
är överblickbara och placerade så att 
huset är sammanhållet, välfungerande 
och tilltalande. Det är enkelt att ta till 
sig, och har förutsättningen att bli en 
samlingspunkt för staden. Kulturtrap-

pan blir en central punkt – en utma-
ning att aktivera med verksamheter 
och program, men även en spännande 
generator för nya möjligheter. Försla-
get är också ett av de få som redovisar 
plats för en större bankett i lobby-
utrymmena i direkt anslutning till 
verksamhet i de större salongerna.
Byggnaden visar få ingångar från 
Trädgårdsgatan, utan arbetar istäl-
let med tydliga visuella kopplingar 
längs denna, i form av ljusgårdar för 
biblioteket, och öppna fasader in mot 
teaterns foajéutrymmen. Då Träd-
gårdsgatan kommer att bli ett centralt 
stråk i staden, särskilt när resecentrum 
byggs och tas i bruk, bör fasaden 
anpassas och erbjuda fler möjligheter 
till entréer. Västfasaden är en viktig 
del i arbetet med att locka in besökare 
i byggnaden, och viss omstrukturering 
kan ge ett intressant stråk med fler 
välkomnande öppningar och entréer. 

Biblioteket skulle eventuellt kunna 
läggas med tydlig koppling till de två 
entréplanen, vilket skulle kunna skapa 
en ökad rörelse i huset längs hela 
västfasaden. I öster används Torgga-
tan som ett viktigt stråk främst för 
verksamheterna. Hotellet skulle med 
fördel också kunna ges en egen iden-
titet här med särskild ingång, utöver 
den entré som föreslås mot söder för 
huset som helhet.

Inuti huset finns ett flertal trappor ut-
över den centrala kulturtrappan. Deras 
dimensionering bör ses över för att 
klara de flöden och parallella aktivite-
ter som programmet anger för större 
teaterevenemang. Trappan placerad 
längs glasfasaden mot söder, som 
leder från biblioteket upp mot den 
övre foajén, ger ett livfullt tillägg till 
huset och bör behållas i sin nuvarande 
placering.
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Byggnaden utstrålar lokal förank-
ring genom sin träkaraktär. Förslaget 
uttalar en ambition om träbyggnads-
innovation och om att bli en av norra 
Europas högsta träbyggnader. 
Huset har i sitt uttryck förutsättning-
arna att bli ett fint och spännande 
inslag i samtida träarkitektur och 
skulle kunna bli en förebild, och 
som sådan locka besökare från hela 
världen. Den specifika träkaraktären 
får inte kompromissas bort i framtida 
utveckling av förslaget, då byggnadens 
uttryck och gestalt är starkt kopplat 
till träet som byggnadsmaterial och 

med en genomgående, tydlig kon-
struktionsidé. Samtidigt är huset en 
transparent och demokratisk bygg-
nad – en stark kvalitet som även den 
bör behållas. Förslaget föreslår att 
bärande trä i ytterstrukturer komplet-
teras av bärande tunga kärnor där så 
krävs, samt dragelement i stål för att 
klara stora spännvidder. Fasaderna 
föreslås huvudsakligen i glas, genom 
vilket trästrukturen framstår väl synlig. 
Huset blir i sitt uttryck stilrent och 
enkelt att underhålla, samtidigt som 
det genom sin uppbyggnad i system 
utstrålar ett slags ”kulturverkstad”. 

Huset blir en mötesplats och en före-
bild – en plats för skaparkraft och för 
att producera kultur, mitt i staden.
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Förslagsställare: Filip Lipinski, 
Juras Lasovsky, Hanna Johansson, 
Sverige

Ett visionärt förslag och en inbjudan-
de byggnad, där de olika verksamhe-
terna får tydliga identiteter samtidigt 
som helheten ges en uttrycklig egen 
form och bildar ett starkt landmärke i 
stadens centrum. De olika volymerna 
trappar sig upp från söder mot norr, 

som en våg som stiger uppåt, och 
avslutas med en högre byggnadsvolym 
där hotellet ges en egen plats mot norr 
och det framtida resecentrum.
Möjligheternas hus vill vara Skellef-
teås vardagsrum och huset har, med 
sin mänskliga skala, förutsättningarna 

MÖJLIGHETERNAS HUS

2:a pris SEK 250 000
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att bli en bra samlingsplats i staden. 
Utöver sina två huvudentréer bjuder 
huset in till sina verksamheter från 
olika håll, vilket gör det tillgängligt 
för alla besökare – kulturen får en 
central roll, och alla välkomnas, vilken 
riktning man än kommer ifrån. Huset 

skapar en känsla av både vardaglig 
trevnad och fest – träarkitekturen i 
strama, vinklade volymer, får ljus och 
liv genom de ljusinsläpp som bildar 
slitsar i mötet dem emellan. På kvällen 
och vid stora evenemang kan hela 
huset lysa mot Möjligheternas torg 

och locka till sig besökare; till vardags 
går det att slinka in på vägen genom 
någon av entréerna och ta något av de 
många utrymmen som bjuds i anspråk 
för ett spontant besök eller för ett 
planerat möte. Huset sett på avstånd 
väcker nyfikenhet och kan på så sätt 
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bli en viktig katalysator för kulturens 
plats i Skellefteå.

Invändigt skapar huset en arkadgata 
längs Trädgårdsgatan, ett stråk som lö-
per parallellt med den exteriöra gatan. 
För att lösa mötet med de höjdskillna-
der som finns på platsen delas bot-
tenvåningen upp i fyra delnivåer med 
hjälp av trappor och ramper, vilket gör 
den något svårtillgänglig och besvärlig 
att utnyttja som samlande rum för 
exempelvis möten och konferenser. 
Huset som helhet saknar också de 
stora ytor som programmet kräver 
för att möta behovet av bankett och 
kongressverksamhet och juryn har 
svårt att se hur de ytorna kan läggas 

till utan att förändra husets karaktär av 
småskalighet.

Även om verksamheterna är tydligt 
definierade i egna volymer är de 
placerade på flera våningsplan i huset. 
Placeringen komplicerar anpassning-
en till de reella behov av samverkan 
som finns. Vissa av verksamheterna 
är också beroende av att vara lätt till-
gängliga, helst utan att använda hiss, 
särskilt till exempel barnverksamheter, 
och i vissa lägen tycks byggnaden 
bjuda på fler svårigheter än möjlig-
heter. Konsthallarnas placering ut 
mot torget i söder, med glasfasader är 
inbjudande för besökarna, men svårar-
betat för utställningar, då de flesta 

behöver väggytor och skyddat ljus för 
att fungera väl. Det blir en utmaning i 
huset att klara av detta utan att tillsluta 
husets välkomnande fasad i söder. 
Väsentligt för huset är att lyfta fram 
publika ytor, men huset måste också 
fungera som arbetsplats. Administra-
tion och arbetsplatser är i förslaget 
samlade högt upp i byggnaden, långt 
från det vardagliga livet i de olika 
lokalerna, vilket kan bli problematiskt 
för brukarna. Verkstäder och loger för 
scenverksamheten ligger högt upp i 
huset, vilket ställer stora krav på både 
konstruktion och logistik. 

Husets form, med träprismor med 
snedställda tak, som växer upp från 
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söder mot norr kommer att ställa 
stora krav på både konstruktion och 
underhåll. Bilden av huset som en 
lanterna i staden, riskerar att kraftigt 
förändras då taklut skall anpassas 
för de snölaster och det klimat som 
råder i Skellefteå. De innergårdar 
som föreslås riskerar att bli proble-
matiska på vintern, och jurygruppen 
funderar på om den ytan skulle kunna 
utvecklas och täckas, för att fungera 
som inre ljusgårdar, utan att huset 
tappar sin karaktär. Ur underhålls- 
och driftsperspektiv bjuder huset till 
stora utmaningar och riskerar att bli 
kostsamt. Huset är ett tydligt trähus, 
och uttrycker på så sätt en stark lokal 
förankring, men träfasaden kommer 

även den att kräva ett långsiktigt un-
derhåll och oro uttrycks för hur huset 
kommer att klara det.

Hotelldelen är placerad som en hög, 
tydlig volym mot norr. Restaurangde-
len ges tillgång till en takterrass, mot 
det böljande trälandskap som kultur-
huset bildar. Det skulle behöva kom-
pletteras med en restaurant och skybar 
högre upp i huset. Med sin riktning 
och gestaltning bjuder endast ett fåtal 
av hotellrummen på en storskalig 
vy mot älven och representanter för 
hotellverksamheten uttrycker oro för 
att byggnaden inte har förutsättningar 
att klara de önskemål som kunder kan 
förväntas ställa på ett hotell av hög 

standard. Konferens- och kongress-
ytor måste ses över, även om lobby 
och angöring verkar kunna fungera på 
ett mycket bra sätt.

Huset är som helhet mycket tilltalan-
de och utstrålar i sin tydliga trappade 
volym ett kulturhus att använda och 
att välkomnas av då det bildar en slags 
”stad i staden”. Förslaget är lockande, 
men de brister det visar på, främst 
vad gäller flexibla, större ytor utöver 
scenutrymmen, gör att det inte kan 
möta de programkrav som lyfts som 
väsentliga. Att försöka anpassa huset 
efter programmet gällande hotellet 
skulle förvanska förslagets koncept 
och gestaltning alltför radikalt.
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Fem 

omnämnanden, 

utan inbördes ordning, 

om vardera SEK 50 000 

utdelas till följande förslag, 

med respektive 

motivering: 
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Förslagsställare: Liljewall Arkitek-
ter, Sverige

Medarbetare: Karl Palmberg 
arkitekt SAR/MSA, Lars Olausson 
arkitekt SAR/MSA, Marzia Bergo 
arkitekt SAR/MSA

 

Kulturhuset där det sker  har vunnit Skel-
lefteåbornas hjärta. Genom en fin pre-
sentation med kraftfulla bilder, som 
visar ett hus med förankring i lokal 
byggnadstradition, kommunicerar för-
slaget bilden av en samlingsplats, med 
kopplingar till regionens skogs- och 
gruvnäring. Byggnaden är ett unikum, 
som sticker ut i staden men som ty-
värr inte riktigt ”tycks landa” på denna 
plats. Huset lyckas inte övertyga i sin 
inre organisation, vare sig vad gäller 

konstruktiv uppbyggnad eller logistik, 
och jurygruppen ser inte att det i sitt 
slutligt genomarbetade skick kan leva 
upp till verksamheternas behov, trots 
sitt starka uttryck och inspirations-
kraft, som en samlande kulturgruva 
mitt i staden. Förslagets starka uttryck 
är dock ett inspirerande inslag i dialo-
gen om det framtida Kulturhuset med 
hotell och väcker många tankar.

KULTURHUSET DÄR DET SKER
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Förslagsställare: AART Architects 
A/S, Danmark

Medarbetare: Anders Tyrrestrup 
arkitekt MAA Partner, Anne Sofie 
Buur arkitekt MAA, Mads Bjerre 
Olesen arkitekt MAA, Katarina 
Trapp arkitekt, Line Rohr Kristen-
sen stud. arch.

Rivertale är en elegant byggnad, som 
visar på en tydlig lösning med en stor 
entré under tak i söder och en mar-
kant placering av hotellet i norr – som 
en skulptur i staden, dess landmärke. 
Besökarna bjuds att flöda in i byggna-
den från flera entréer. De olika verk-
samheterna ges tydlig egen identitet 
där varje verksamhet nästan tycks få 
”ett eget hus” genom husets uppbygg-
nad i ett antal volymer. Verksamheter-
na blir med denna uppbyggnad sym-
boliskt separerade från varandra och 
det blir svårt att se den gemensamma 
utvecklingsmöjligheten, trots att de 
omges av ett stort gemensamt rum, 

där en fasad i lameller av aluminium 
och glas länkar volymerna samman. 
Bottenvåningen, med sina entréer från 
tre håll, byggs upp av ett antal ramper 
och trappor där foajéer, lobby-yta och 
flöden genom huset ska samsas på en 
som det ser ut för liten yta. En trappa 
leder från torget upp till huvudentrén i 
ett djupt rum under tak, som dessvär-
re riskerar att upplevas som mörkt och 
ogästvänligt snarare än välkomnande. 
Huset knyter väl an till ett samtida 
organiskt formspråk och får en mer 
allmän karaktär än en tydlig plats för 
kulturen i Skellefteå. 

RIVERTALE
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Förslagsställare: Wingårdh Arki-
tektkontor genom Gert Wingårdh 
arkitekt SAR/MSA och Jonas Ed-
blad arkitekt SAR/MSA, Sverige

Medarbetare: Fredrik Lyth arkitekt 
SAR/MSA, Anders Olausson arki-
tekt SAR/MSA, Petrus Torstensson 
arkitekt SAR/MSA, Andreas Lind-
blom arkitekt SAR/MSA, Mikael 
Rücker arkitekt SAR/MSA, Joeal 
Montgomery-Claesson, praktikant.
 
3D Grafik: Fredrik Gullberg, Mica-
el Dillner, Daniel Frickeus

Det röda huset placerar en grupp voly-
mer, som askar, i staden och vill skapa 
en robust och tydligt lekfull verkstad 
för kulturen i stadens centrum. För-
slaget väcker intressanta frågor och 
diskussioner om vad ett kulturhus kan 
göra, vem det är till för, vilket uttryck 
det bör få och vilken roll det kan spela 
i stadens och kulturens utveckling. 
Genom arbetet med de många olika 
volymerna, askarna, har förslaget 
tappat något av sin styrka vad gäller 
inre organisation och logik. En inre 
scengata skapar goda förutsättningar 
för scenrummens användande, men i 
sin helhet ger huset ett något splittrat 

logistiskt intryck och hotellets verk-
samhet finner inte sin plats. Associa- 
tionerna går från kulturverkstad till 
mekanisk industri. Det är ett av de få 
förslag som arbetar med en dekorativ 
mönsterverkan i fasad. Byggnaden blir 
med sin form, sin färg och sin tydliga 
monokroma materialitet mer av en 
främmande fågel än en integrerad del 
av staden, samtidigt som förslaget vi-
sar på mod och vilja att utmana bilden 
av vad ett kulturhus för alla kan vara.

RÖDA HUSET
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Förslagsställare: Sandellsandberg 
Arkitekter AB och Tyréns Arkitek-
ter, Sverige

Medarbetare: Ove Nilsson, 
Moa Öst arkitekt SAR/MSA, 
Thomas Sandell arkitekt SAR/
MSA SIR/MSA, Navid Christensen. 
Miljö: Johan Sundelin. 
Visualisering: Nils Petersson,  
Henrik Wallgren

Soltrappan är mycket lockande i sin 
presentation och spännande i sin 
gestaltning. Byggnaden är skulptural i 
sitt uttryck och väl placerad i stadsbil-
den. En stor, välkomnande och vacker 
exteriör trappa i byggnadens sydvästra 
hörn bjuder in till möten – en lugn 
stund i solen eller som promenad upp 
till ett spännande taklandskap. Trä 
används tydligt både i exteriör och 
interiör och byggnaden uttrycker en 
tydlig koppling till en lokal trätradi-
tion. Invändigt möter huset dock inte 
de förväntningar och förhoppningar 
utsidan väcker. Den inre logistiken 

visar på ett flertal brister i tydlighet 
och möjligt användande från verksam-
heternas sida, bland annat vad gäller 
scenrummen. Den yttre trappan och 
taklandskapet blir svåra att genomföra 
i Skellefteås klimat och tillgänglighets-
mässigt ger den fler svårigheter än 
möjligheter. Juryn befarar att drifts-
kostnaderna för huset skulle bli så 
stora att de riskerar att ta över gente-
mot verksamheternas. Trots de tydliga 
kvaliteter och den höga ambition för 
huset som de exteriöra bilderna visar 
är förslaget inte ett realistiskt alterna-
tiv för att möta programmets behov. 

SOLTRAPPAN
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Förslagsställare: Worksonland 
Arkitektur og Landskap AG genom 
Grini Mölle, Norge 

Medarbetare: Agustin Sebastian, 
arkitekt 

Stjärnan 6475 föreslår en kompakt, 
skulptural, samlande och vacker 
volym inom vilken kulturhuset och 
hotellet bjuds både ett samlande cen-
tralt rum och egna enheter. Byggna-
den skulle bli som ett smycke i staden. 
Den är lockande men ställer samtidigt 
många frågor vad gäller logistik och 
organisation då hotelldelen placerats 
som en separat volym ovanpå kultur-
huset, och där kulturhusets delar inte 
riktigt lyckas ta hand om det vardag-
liga mötet. Biblioteket har lyfts upp i 
huset och saknar kontakt med mark-
plan, medan verkstäder och ateljéer 

som är en viktig del av verksamheten 
för de som arbetar i huset, ges plats 
i källarplan. Brister i orienterbarhet 
för besökare gör förslaget svåröver-
skådligt trots dess vackra form och 
dess ambitiösa och spännande, unika, 
gestaltning.

STJÄRNAN 6475



32

ÖVRIGA FÖRSLAG

123 Kulturhus och hotell i Skellefteå 
Erik Giudice Architects 
Ansvarig arkitekt: Erik Giudice, Nicolas Millot, Thomas Mustel     
Land: Frankrike

1234 Hans 
Vera Arkitekter AB 
Ansvarig arkitekt: Tobias Nissen, Björn Wiklander, Joachim Unger, Mats Eriksson, Pontus 
Hellström, Jonatan Ahlmark, Joel Yngvesson      
Land: Sverige

Alt i en  
Jørn Schütze KS 
Ansvarig arkitekt: Jørn Schütze, Arkitekt MAA MDD, Ingus Birznieks, Bach. Const. Arch., 
Oskars Lapsa, Bach. Const. Arch., Janis Kalnins, Bach. Const. Arch., Anna-Fine Mansen, 
Stud. Const. Arch., Annija Bodniecè, Stud. Const. Arch.
Medarbetare: Søren jensen AS: Erik Jensen, Civ. Ingeniør, Hanne T.R Hansen, Civ. Inge-
niør  
Land: Danmark

Blå timmen 
Studio Selva och VMX Architects
Ansvarig arkitekt Studio Selva: Alondra Paz Vargas, Johan Selbing 
Ansvarig arkitekt VMX Architects: Don Murphy Leon Teunissen 
Land: Nederländerna
 

Crystal Palace 
Zero Degree Machine 
Land: Irland
 

Drömmarna och fantasins bostad 1001
Kim Utzon Arkitekter A/S  
Ansvarig arkitekt: Kim Utzon  
Medarbetare: Jakob Faaborg Hattesen, Camille Pincemin, Sebastian Faurshou 
Søren Aagaard. Model: Lars Rothenborg. Fotograf: Torben Eskerod. Perspektiver: Søren 
Amsnæs 
Land: Danmark
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Eldstaden  
a och d arkitektkontor och Ramböll 
Ansvarig arkitekt a och d arkitektkontor: Martin Häller arkitekt SAR/MSA, Jette Andersen 
arkitekt SAR/MSA, Pia Larsson arkitekt MSA, Malin Holmbom arkitektpraktikant, Mia 
Persson arkitekt SAR/MSA, Mattias Korpela a-projektör, Jon Vorne A-projektör 
Ansvarig arkitekt Ramböll: Anneli Jonsson, Planarkitekt MSc, Madeleine Munter land-
skapsarkitekt MSA, Jonas Pettersson, enhetschef  konstruktör MSc, Jimmy Nilsson, Ener-
giingenjör, Dennis Larsson, A-ingenjör 
Land: Sverige

En fjäril landade 7278 
Kask Arkitekter AB 
Ansvarig arkitekt: Handok Kask arkitekt SAR/MSA
Medarbetare: Lars Seitz arkitekt, Taavo Kask, CAD illustratör; Landskap: Sture Koinberg 
Landskapsarkitekter AB genom Sture Koinberg, landskapsarkitekt LAR/MSA 
Land: Sverige

En kärna av kultur 
Sweco Architectecs AB (Västerås) 
Ansvarig arkitekt: Andrèas Stenman, Katarzyna Walasek     
Land: Sverige
 

EnTvåTrä 
Björkdahl Englund Arkiktetker AB 
Ansvarig arkitekt: Sofia Björkdahl arkitekt SAR/MSA     
Land: Sverige

Ett steg på vägen  
ÅWL Arkitekter AB 
Medarbetare: Maria Maandi, Fredrik Nordh, Negar Daneshpour, Maria Bergwall, Annika 
Söderberg, Mikaela Dyhlén, Fredrik Ericsson, Bertil Mohlin  
Land: Sverige
 

EVM031 
Ansvarig arkitekt: Dean Moran, Jetske Bömer     
Land: Nederländerna 
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Fönster mot Skellefteå  
+Rolf  Design och arkitektur AB
Ansvarig arkitekt: Rolf  Andersson arkitekt SAR/MSA
Medarbetare: Pier Francesco Galuppini, Anja Lindberg, Alessio Manis, Eric Satorra, Åsa 
Wilke landskapsarkitekt LAR/MSA, Marie Vikström landskapsarkitekt MSA, Patrik Becker 
teaterteknik  
Land: Sverige

Gisch 
Ansvarig arkitekt: Hanna Ivansson, Ida Wressel, Joar Mattson, Johan Fjellström, Roland 
Lundberg     
Land: Sverige
 

Gläntan 011235 
Kjellander Sjöberg Arkitekter 
Ansvarig arkitekt: Ola Kjellander, Stefan Sjöberg  
Medarbetare: Lena Viterstedt, Mi Inkinen, Pontus Nilsson, Lars Almgren, Iselin Marie 
Johansen, Sofia Enquist, Kamil Szczesny, Mimmi Wide Gustafsson  
Land: Sverige
 

Helan och Halvan  
Kimmo Lylykangas Architects ltd 
Ansvarig arkitekt: Kimmo Lylykangas arkitekt SAFA, Hanna-Maija Matikainen arkitekt 
SAFA, Jari Kiuru arkitekt SAFA   
Land: Finland
 

Hello! 
Erséus Arkitekter AB 
Ansvarig arkitekt: Peter Erséus arkitekt SAR/MSA, Clara Elborg arkitekt MSA, Hanna 
Jakobsson arkitekt MSA  
Medarbetare: Rådgivande beträffande miljöbyggnad: Bengt Dahlgren AB  
Land: Sverige

Hjortronlandet  
Ansvarig arkitekt: Karin Olsson, Arno De Ryst     
Land: Sverige
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Horisont  
Ansvarig arkitekt: Theis Grønkjær
Medarbetare: Erik Järinge, Sebastian Mardi 
Land: Danmark
 

Högt och lågt 
Ansvarig arkitekt: Johannes Brattgård, Johan Dehlin, Marcus Abrahamsson, Johanna 
Dehlin   
Land: Sverige
 

Imer 
Moneo Brock + Jan Hietala 
Ansvarig arkitekt: Belèn Moneo, Jeff  Brock, Jan Hietala  
Medarbetare: Irene Alberdi, Guillermo Avancini, Alicia Serna 
Land: Spanien
 

Knipan 
ALA Arkitekter 
Ansvarig arkitekt: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Samuli Woolston  
Medarbetare: Lotta Kindberg, Jaan Gröndahl, Justin Ng 
Land: Finland
 

Kultiverad natur 
Folkstaden Arkitekter AB
Ansvarig arkitekt: Tomas Lundberg arkitekt MSA    
Land: Sverige
 

Kulturallén 
Uulas Arkitekter    
Medarbetare: Jerker Edfast, Daniel Schvili, Malin Jöreltoft, Jennie Edfast, Karin Sterner, 
Alicia Hylén-Odehammar, Filip Sjöström   
Land: Sverige
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Kulturcentrum som känner inga gränser 
Ansvarig arkitekt: Domagoj Lovas arkitekt MSA, Marina Ninic arkitekt , Momir Pavletic 
arkitekt    
Land: Sverige
 

Kulturgruvan  
Atelier Lorentzen Langkilde ApS 
Ansvarig arkitekt: Kristian Langkilde, Kasper Lorentzen   
Medarbetare: Mathias Holm, Peter Stilling, Thea Berg  
Land: Danmark
 
 

Kulturidur 
Sweco Architectecs AB (Umeå) 
Ansvarig arkitekt: Bo Jonsson
Medarbetare: Anna Leonsson, Audingas Sumskas, Józef  Szánthó, Nuno Torres
Sverker Cajmatz  
Land: Sverige
 

Kulturkvarteret 2468 
Ansvarig arkitekt: Sofia Adolfsson, Maria Persson, Carlos Ramos Tenorio    
Land: Danmark
 

Kulturkvarteret 9514 
Christensen & Co Arkitekter 
Ansvarig arkitekt: Michael Christensen, Mikkael Hermann Sørensen, Petter Wallin, Toke 
Riddersholn, Monica Esaiassen, Gitte Højrup, Felica Amdrup Laugesen, Mateja Vrlic  
Land: Danmark
 

Kulturverken 7A74 
Förstberg Ling 
Ansvarig arkitekt: Björn Förstberg, Mikael Ling
Medarbetare: David Ottosson  
Land: Sverige
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Perseus 001 
Ansvarig arkitekt: Hans Walloschke, Arkitekt SAR/MSA  
Medarbetare: Johan Johansson, civ ing., Joakim Carlsson, civ ing. arkitektur, Erik Hidman 
arkitekt MSA; Walloschke Architekten: Ralf  Walloschke, Augsburg Leipzig; Visualisering: 
Daniel Åström, 3D-grafiker Studio-D3D; Rådgivning arkitektur: Mats Winsa arkitekt SAR/
MSA, Kenneth Söderlund arkitekt SAFA; Vind- och solstudier: PhD Saeed Ebrahimabadi 
arkitekt MSA; Landskapsarkitektur: Sofia Löfgren landskapsarkitekt LAR/MSA; Brandfrågor: 
Magnus Haara, Brandingenjör; Miljöcertifiering SILVER: Annika Lind, WSP Sverige AB/WSP 
Systems; Trafik: Peter Rosander, Forskningsingenjör Trafikplanering 
Land: Sverige

Pinjata 2030 
Ansvarig arkitekter: Carl Toråker, Emma Mierse, Erik Lorenzen Lindberg, Kristina Dal-
berg, Max Lindgren, Irina Lazaresch, Anders Holmer   
Land: Sverige

Plattform 
Ansvarig arkitekt: Therese Fritzell, Simon Verstraete   
Land: Sverige
 

Plejaderna 
Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB och Nyréns Arkitektkontor AB 
Ansvarig arkitekt Carmen Izquierdo Arkitektkontor: Carmen Izquierdo 
Medarbetare: Arvid Forsberg, Anders Stenholm, Måns Björnskär, Sara Omar
Ansvarig arkitekt Nyréns Arkitektkontor: Annika Lennman, Ernesto Garcia, Daniel Eriks-
son 
Medarbetare: Andreu Taberner, Fredrica Sällstrom   
Land: Sverige

 

Rubiks hus
Urban Couture Arkitekter
Ansvarig arkitekt: Louise Jalilian, Arkitekt grundare UCA
Medarbetare: Marta Casagrande  
Land: Sverige
 

Rätt block  
Ansvarig arkitekt: Daniel Petersson, Malin Skafuenstedt, Ludvig Hällje   
Land: Sverige
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Simul 
Tengbomgruppen AB 
Ansvarig arkitekt: Bo Karlberg, Emma Karlsson Bruhn  
Medarbetare: 3d Illustratörer: Cecila Bohm, Einar Kinnunen; Storkökskonsult: Claire Ran-
kin; Referensgrupp: Janica Wiklander, Cecilia Jansson; Akustiker: Johan de Sousa Mestre, 
ÅF konsult AB  
Land: Sverige

Skog1 Glädje2 Lätt3 
Horn Architekchi 
Ansvarig arkitekt: Pawel Horn 
Medarbetare: Tomasz Glawacki, Michal Kozlowski, Malgorzata Igras, Magdalena Hor-
wat, Artur Nitribitt, Konrad Mierzwa, Jakub Piszczek, Szymon Marciniak, Tomasz Wierz-
bicki 
Land: Polen

Skälet 
Nordmark & Nordmark Arkitekter AB 
Ansvarig arkitekt: Josefina Nordmark arkitekt SAR/MSA, Albin Grind arkitekt MSA, Ida 
Wänstedt arkitekt MSA    
Land: Sverige

Skärmar och scener – se och bli sett 
Ansvarig arkitekt: Leda Voutsina, Vasileios Ntovros, Marianna Xyntarki; Studio k45: Gior-
gos Tzorbatzidis; Myrsini Glezou; Maria Damianou   
Medarbetare: Nikos Argyrou, Spyros Kosyvas, Dimos Moysiadis 
Deltagare: Chrysanthin Vathi; Chrysokona Mavrou, Antigoni Karaiskou, Artemis Papado-
poulou, Thanasis Vagias, Dimitris Theodoropoulos, Ilektra Kefaloniti 
Land: Icke angivet
 

Smycket 
Lila Arkitektur 
Ansvarig arkitekt: Daniel Josefsson arkitekt SAR/MSA   
Land: Sverige 

Stadens Guld
Sweco Architectecs AB
Ansvarig arkitekt: Jonas Hällgren, Anna Markström, Andreas Lebisch, Anton Lundblad 
Medarbetare: Bilder: Amanda Wahlén  
Land: Sverige
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Supergrupp 
Norell/Rodhe Arkitektur AB
Ansvarig arkitekt: Einar Rodhe arkitekt SAR/MSA, Daniel Norell arkitekt SAR/MSA, Aron 
Fidjeland arkitekt   
Medarbetare: Rådgivande konstruktör: Raphael Le Gall, John Möller (Sweco)  
Land: Sverige
 

Tre 
Gustav Appell Arkitektkontor
Ansvarig arkitekt: Gustav Appell  
Medarbetare: Jesper Westblom, Ania Zdunek, Sofia Lindelöf   
Land: Sverige

 

Tripp trapp 
Ansvarig arkitekt: Javier Perez Soa, Jim Ye   
Land: Sverige
 

Träbågen 8285 
Space Popular 
Ansvarig arkitekt: Lara Lesmes, Fredrik Hellberg  
Medarbetare: Jariyaporn Prachasartta, Thanaporn Lam, Prapasri Khunakridatiikarn, 
Kornkamon Kaewprasert, Kanyaphorn Kaewprasert 
Land: Thailand
 

Twin Peaks 126 
Lars Gauffin Arkitektkontor:
Ansvarig arkitekt: Lars Gauffin arkitekt SAR/MSA; Bernow och Partners Arkitekter AB:
Kerstin Bernow arkitekt SAR/MSA, Andreas Wallin arkitekt SAR/MSA, Byggnadsingenjör 
Aida Garcia Paco arkitekt MSA; FOJAB Arkitekter AB: Johan Paju landskapsarkitekt LAR/
MSA, Carluno Pålstedt, Byggnadsingenjör; Miljökonsult Sofie Åberg AB:
Sofie Åberg, Miljökonsult      
Land: Sverige
 

Vågrätt  
Varg Arkitekter AB
Ansvarig arkitekt: Inga Varg   
Land: Sverige




