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Drömmarnas och fantasins bostad

Att läsa är att resa – tolkat av Klas Östergren.

När Niel Armstrong satte sin fot på månen hadde millioner av läsare redan varit där. Det handlade bara om att tingen skulle komma i takt med tanken. Läsandet och 
resandet hadde annars utvecklats sida vid sida, mellan hästskjuts och läsplatta ligger sekler av ökat vetande som aldrig lett någonstans om folk inte kommunicerat, läst 
varandras texter och uttbytt erfarenheter. 

En resa går att skildra i vetenskapliga termer, genom att beskriva en geografisk rörelse och genom att redogöra för den energi som krävs för att sätta en kropp i rörelse, 
dirigera dens riktning och hastighet i rummet. Men vad som egentligen händer när en människa läser och förstår en text är svårare att föklara. Det är bitvis outgrundligt. 
Här finns så många delar som kan få det hela att spåra ur – enstaka ord som misförstås, mellanled som bliver oklara, hela sammanhang som går förlorade. Men det 
fungerar ofta nog. 

Att sålunda följa tankens flykt i en text kan då vara något alldeles mirakulöst. Man bliver kvar där man är, i stolen där man sitter, i sängen där man ligger, eller på 
perrongen där man står, men man vederfaras ändå en obestridlig förflyttning. Det vi kallar frihet. 

Så när Niel Armstrong satte foten på månen hade många milijoner läsare varit där och återvänt till jorden för längesen. ( tolkat av Klas Östergren )
Vi har velat skapa fysiska ramar om det nya kulturhus och hotel Skellefteå, som kan vara med att främja denna mänskliga förmåga till att drömma och utveckla sin 
fantasi – ett drömmarnas och fantasins bostad, där medarbetare och konstnärer kan fylla huset med magi.

Bostad i meningen en byggnad som uppmanar till de viktiga spontana möten och meningsutvekslingar mellan många olika människor - vana och mindre vana 
kulturkonsumenter - med en mångfald av idéer och upplevelser som dom kan dela på och med varandra. 

Et byggnads kompleks med många olika rumsligheter – där det finns små intima rum där den enskilda kan känna sig trygg och ha möjlighet att dra sig tillbacka och 
smälta en personlig upplevelse – och där det finns stora rum där hela stan kan träffas och ta del av ett stort evenemang. Med andra ord en fysisk plats som kan rymma 
båda upplevelser och som kan vara med till att förverkliga och bilda ramen om vigtiga minnen som kan påverka den enskilda för livet.
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Nytt Kulturhus med hotell i Skellefteå

Vi har med detta förslag velat skapa en fysisk ram om ett kulturhus som vågar - ett multifunktionelt kulturhus med tillhörande hotel – centralt placerat i Skellefteå. Ett 
kulturhus som välkomnar alla, en byggnad som samtidigt kan vara öppen och pulserande fullt av liv, rörelser och ljud, såväl som intim och exclusiv med de bästa ramar 
för den enskilda aktiviteten. 

Det nya kulturhuset bildar ramen om många av de kontemplativa funktioner vi som kunskapsbegärliga och lekfulla människor tar oss till – där vi har behov av att kunna 
fokusera och vara koncentrerade - samtidigt är många av dessa funktioner baserade på jämstalda kommunikationer mellan en mångfald av deltagare som skal kunna 
agera samtidigt och berika varandra.

Multifunktionaliteten möjliggör upplevelser som inte direkt påverkar varandra, men indirekt bidrar till och berikar varandra på ett mångfald av sätt vi inte kan förutse 
– men som vi kan försöka gynna och uppmuntra till i planeringen av den gemensamma fysiska ramen – såväl inne i kulturhuset som i omgivningen rundt omkring 
byggnadskomplekset i detta centrala läge i Skellefteå.

Vi vil skapa en levande ram om kulturlivet i Skellefteå och styrka stadens centrala offentliga liv med innovativa och utvecklingsbara lösningar som gynnar alla tänkbara 
kultur aktiviteter både innomhus och utomhus året om. 

Ett kulturhus och hotelkompleks som kan förändras över tid och anpassas till framtidens nya möjligheter, tilsammans med medarbetare och bruckare.
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SITUATIONSPLAN / 1:1000

Kulturhuset och hotellet i staden

Kulturhuset och hotellet kommer att ligga mitt i Centrumkärnan, med en fasad 
mot Kanalgatans nya parkstråk, som kommer att skapa den länge saknade 
fjärde facaden mot Möjligheternas torg i söder. Kulturhuset annonseras mot och 
skal medverka till att styrka det centrala kultur- och handelsstråk rundt torget 
som med aktiva fasader tillför stadsliv och rörelse från det nya resecentrum i 
norr ner till älvsrummet i söder.

Trädgårdsgatan i väster och Torggatan i öster innramar tomten och förbinder 
med gång, cykel och körbanor Kanalgatans liv mot norr till det nya resecentrum 
på andra sidan Södra Järnvägsgatan. 

Här i de helt nära utemiljöer kommer kulturhusets potential att tillföra stadsdelen 
karaktär och identitet att vara mycket stark. Vi har velat skapa en ram omkring 
de mångartade funktioner som kommer att pågå i kulturhuset och hotellet som 
uppmanar och gjer möjlighet till en levande och kreativ kulturmiljö.

En miljö där planerade och sponatna akitviteter kan uppstå fritt inne i byggnaden 
och flöde ut i den nära omgivande stadens rum beroende på årstid, väder och 
vind – att det skapas en plats där man altid kan komma och uppleva spännande 
aktiviteter – båda de mera erfarna aktörerna och de som kanske inte är så vana 
kulturkonsumenter. Kulturhus och hotel i den förtätade stadskärnan.

 Eksisterende  Eksisterende Eksisterende

 Tävlingsområdet  Sydvestvendt 
 offentlige pladsdannelser

 Sydvestvendt 
 offentlige pladsdannelser

 Offentlig  Intern

 Intern

 Gästscen, blackbox

 Eksisterende Eksisterende

 Hotel

 Eksisterende

 In- och utlastning

 Ingångar

 Cykler  Bilar
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Kulturhuset

Vi har placerat kulturhuset som ett varierat rumsligt förlopp som spänner ut tomten från Järnvägsgatan i norr til Kanalgatan i söder. 

Ett rumsligt förlopp som reagerar differentierat på de mångartade funktioner som finns i kulturhuset, och på de många situationer som den nära omgivningen skapar - 
gång och cykel trafiken på Trädgårdsgatan i väster, Torggatan med körbanor i båda riktningar, annonseringen mot Södra Järnvägsgatan och nivåskilnaden från norr ner 
till Kanalgatans nyatänkta rekreativa gröna förlopp i söder.

En genomgående rumslighet där de fyra kulturelt bärande verkasamheterna Västerbottenteatern, Skellefteå Konsthall, Stadsbiblioteket och MAN placeras i en logiskt 
och utveklingsbar relation till varandra. 

Där det säkras möjligt att vidareutvekla den enskilda verksamhets fysiska ram tillsammans med brukare och medarbetare under projektets förlopp, byggnationen och 
också under de många år som byggnadskomplekset kommer att vara en samlande ram för Skellefteå´s kulturliv.

PERSPEKTIV / PUNKT A 
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Hotellet

Den starka koppling mellan kulturhuset och hotellets funktioner och de många möjligheter som kan uppstå mellan dessa två verksamheter, har gjort att vi har valt at 
placera hotellet inom influensområdet på tomten väster om kvarteret Perseus.

Genom att placera hotellet väster om kulturhuset har vi möjlighet till att förstärka kontakten mellan de två aktörerna på ömse sidor av den nya differentierade platsbildningen 
utmed Trädgårdsgatan. Trädgårdsgatans nya terrasserade förlopp ligger med sit västerläge som en fantastisk uppehåls och evenemangsyta med solljus från förmidag 
och fram till sent på eftermiddagen och kvällen. 

Hotellets och kulturhusets foajéer kan knytas direkt ihop och hotellets funktioner kan nyttjas av och samverka med kulturhuset i flera plan. Samtidigt kan de två 
byggnaders aktiviteter skiljas enkelt från varandra och fungera individuelt.

Trafik tillgänglighet

Genom denna disponering samlas de gående och cyklande besökare till kvarteret söder och väster i et differentierat och levande torgförlopp från Kanalgatan i söder upp 
genom Trädgårdsgatan och väster om hotellet till det nya resecentrum mot norr. Hotellets centralt placerade entré annonceras direkt upp mot resecentrum i norr, här 
finns avsättningsytor för buss, taxi och bilar. Körande i bil och transporter till och från byggnadskomplekset är anordnade mot Torggatan i öster och Södra Järnvägsgatan 
i norr. Med intag för kulturhuset mot öster och intag till hotellet i väster. I anslutning till kulturhusets entré anordnas ytor där bussar och taxi kan lämna av besökare, samt 
parkeringsplatser för funktionshindrade.
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Foajéen

Foajéen är ett varierat och differentierat rumsligt förlopp som är definerat av en 
sammanhållande konstruktion, bestående av stora v- formade pelare och balkar 
konstruerade av trä, som spänner på tvärs av tomten i öst/västlig ricktning. 
Solljuset filteras genom de djupa nischer som skapas dom stora v- formade 
pelarnas ytor , ovanljus mellan de v-formade balkarna förmedlar på samma sätt 
himelens varierande ljus året igenom.

Vi har genom förskutningar i byggnadskroppen skapat och förstärkt de 
platsbildningar som de eksisterande byggnader uppmanar till – detta har 
resulterat i en rad varierade platsbildningar från Kanalgatan där huvudentréen 
markeras med ett lätt höjt ankomst torg, till ett förlopp av större och mindre platser 
mellan kulturhuset och de eksisterande byggnader utmed Trädgårdsgatan. 
Här kan kulturhusets foajé kan öppnas upp och flöda ut genom facadens filter 
och kulturhusets olika planerade och mera spontana akitviteter frit kan inta 
omgivningen, och invitera inn dom som tillfälligt eller planerat passerar genom 
kulturhuset och hotellets område från det centrala Skellefteå i söder och upp till 
resecentrumet i norr.

I detta varierade stadsrum kan mindre och större aktiviteter och föreställningar 
äga rum som bidrar till att skapa ytterligare dimensioner till kulturhusets samlade 
uttbud – på ett sätt som tillvaratagar de olika årstidernas möjligheter på bästa 
sätt.

Beroende på årstiderna kan tydliga entrér öppnas upp utmed platsernas 
varierade rumsligthet eller hela kulturhusets facad kan öppnas upp så foajé och 
dom terrasserade platserna kan fungera som en obruten yta för sammankomster 
av alla sorter för alla människor i Skellefteå och besökare från resten av landet.

Foajen och dom publika yterna är koncentrerade mot söder och väster och gång 
och cykelstråken – med de mera interna personal och transportytor mot norr och 
öster där det finns möjlighet angöringar och mottagningar utan korsande interna 
förbindelser.
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Gästscen

Gästscenen är en multifunktionel sal som kan anpassas för opera, teater, dans, konserter samt kongresser. De höga krav detta ställer till fleksibilitet och akustisk 
spännvidd har vi sökt att skapa en utveklingsbar grund för. 

Gästscenen ligger som ett klassiskt rektangulärt volym i mitten av foajéen – nära huvudentréen i söder och hotellets foajé i norr. Salongen har två balkonger som säkrar 
en intim känsla där alla kan se det som händer på scenen. Scenen servas från de interna kommunikations och transportytorna från intaget och verkstäderna i norr och 
öster genom breda och höga ljuddörrar, dessa transportytor dubbelnyttjas till sidoscener vid behov. Salongen nås av publikum genom breda ljuddörrar från foajéen i 
väster och söder. Trappor, som är placerade under stora ljusinsläpp, för upp publikeum från foajénivå till balkonniveåerna. Dessa trappor och balkoner omkring salen 
nyttjas till mingelområden i pauser och efter en föreställning tillsammans med foajéen.

Gästscenen är uppbyggt omkring en scen som uppfyller Riksteaterns krav för röd scen, med u-formade balkonner som omfamnar salongens golvyta. Salongen har ett 
mobilt orkesterdike i flera sektioner som kan användas för publikplatser och för att skapa en nivåskilnad till scen. 

Teleskopgradänger och orkersterdikets mobilitet säkrar att man snabt kan ställa om från fullsat teaterfunktion med 1200 sittplatser till én stor sal med plant golv för 
evenemang, mässor och kongressor. Här är kontakten till de höga förråd i bottenvåningen under och brevid scenrummet avgörande för funktionaliteten. Scentekniken 
för gästscenen är tänkt som en modern arbetsmiljö som möjliggör korta omställningstider stor flekibilitet och bra akustik på samma tid.  Gästscenen och black box’en 
kommer att vara et rum i rummet med dubbla väggar och konstruktioner för att säkra akustisk överhöring minskas mest möjligt. Grundtankarna til dessa kompleksa rum 
skal bearbetas vidare tillsammans med akustiker, scenteknisk rådgivare och medarbetarna i kulturhuset.

Vi har skapat ett utveklingsbart rum med ett relativt stort volym – dels för att skapa dom rätta akustiska möjligheterna och dels för att minska behovet för mekanisk 
ventilation under en föreställning. Akustiska reflektorer i taket skal styra ljudreflexioner jämt på alla sittplatser och säkra bästa möjliga förhållanden och med hör på 
scenen. Dämpande panel eller gardin skal säkra rätt akustisk miljö ( efterklangstid ) beroende på den aktivitet som pågår i salen. 

Genom att nyttja den första balkongens framkant kan vi skapa en tredeling av salen med sjutbara akustikväggar ( dessa har en begränsad akustisk dämpning och 
kommer sanolikt till att vara den största källa till överhöring ) vid en tre-deling kan de olika salarna serviceras från de interna kommunikationsytorna utan att korsa de 
publika ytorna i foajéen. Salen kan även utnyttjas till stora serveringar.
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Black Box stor

Den stora black box scen ligger brevid gästscenen och är en flexibel slaong 
med plats till 300 genom teleskopgradänger eller ett antal helt fria möblerings-
möjligheter.
 
Black box scenen är uppbyggt omkring en scen som uppfyller Riksteaterns krav 
för grön scen, med en o-formad balkong som omfamnar salongens golvyta – 
här finns det ytterligare plats för publika sitt- eller ståplatser samt ljud- och ljus 
kontrolpult.

Black boxén har en takhöjd mellan scen och teksniska undertaket på 12 meter, 
med lingångar över hela rummet. Scenen/orkersterdiket rustas med ett modernt 
lucksystem för entréer och sortier från källarens scenförråd och dom interna 
transport korridorer här.

Black boxen och gästscenen delar de interna kommunikations och transport-
ytorna från intaget och verkstäderna i norr och öster genom breda och höga 
ljuddörrar, dessa transportytor dubbelnyttjas till sidoscener vid behov. 

Publiken når salen från foajéns huvudplan genom breda ljuddörrar och 
balkongnivån nås med trappor i foajén samt intena spindeltrappor på ömse sidor 
av scenen. Rummets placering och storlek gjör det uppenbart att samnyttja till 
medelstora evenmang och serveringar både i kulturhusets och hotellets regi.

PERSPEKTIV / FOAJÉ OCH BLACK BOX 
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Biblioteket

Biblioteket är placerat som ett varierat och spännande förlopp av rumsligheter 
i tre plan mot söder och Kanalgatans gröna rekreativa parkstråk. Där denna 
livsskapande aktivitet annonseras mot torget i söder och inviterar den 
förbipasserande inn i drömmarnas och fantasins bostad.

Vi har velat skapa ett  bibliotek som, förutom att vara ramen om olika media, 
kan erbjuda en varierad miljö för såväl kulturella upplevelser som för möte, 
studier och samtal. Här finns olika områden anpassade, både vad gäller ljus och 
akustik, för olika akitviteter som kan äga rum utan att störa varandra. Vi föreslår 
att bibiotekets café och mest utåtriktade funktioner placeras i bottenvåningen för 
tilsammans med kulturhusets foajé skapa möjligheter till levande aktiviteter och 
spontana evenemang.

Barnavdelingen är inredda för att stimulera fantasi med ytor för spontan lek 
och enklare former för aktiviteter, med samlingsrum för sagostunder, bokprat, 
författarbesök, filmvisning etc. Här finns även möjlighet att skapa en scen till 
exempelvis barnteater eller utställning.

Unga och vuxen avdelingen placeras för att skapa dom bästa möjliga ramar 
omkring den enskildas interesse och för att stimulera nyfikenhet och gje möjlighet 
för att gå på upptäktsfärd i alla de möjliga medieutbud som erbjuds.

Arbetsrum är strategiskt placerade i anslutning till varje avdeling, där personalen 
kan prata ostört med besökaren kring lån och information kring egen nedladdning. 
Återlämningsautomaten är placerad mot Torgatan i öster med niveaufri sluss, 
där det är möjligt att återlämna lånade effekter även när bibioteket är stängt.
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Arbetsplatser och personalutrymmen

Arbetsplatser för kulturhuset och den gemensamma pausrum/matsal är placerade på plan 02 tillsammans med den stora 
repetitionssalen . Här finns det närhet till alla verksamheter på alla plan och här kan alla som arbetar i kulturhuset träffas i 
pausrummets informella atmosfär och utveksla erfarenheter och idéer.

PERSPEKTIV / PUNKT B
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Verkstäder, ateliéer och förråd

Inlastning med klimatregulerat plats för en eller flera bilar är placerat i den östra sidan av den norra flygeln. Här finns också lastkaj för större lastbilar med tak och 
vindfång. Från lastkajen är det direkt via den stora transporthiss förbindelse till den stora verkstäderna i bottenvåningen, med högt till tak och bra plats anordnat för 
snickeri, smedja och dekor produktion och renovering. 

Ljud-, ljus och musikstudion placeras tilsammans med multimedia-studion udmed östfacaden i bottenvåningen tillsammans med förråd där de enkelt kan serva alla 
scenerna på huvudplanet. Här finns även musikrum där musik kan komponeras till den enskilda föreställning samt produktionsdelen av syateljén med färgeri, tvättstuga 
och provrum samt förråd.

Kulturhusets vaktmästeri, städ och avfallshantering är placerade i bottenvåningen, varifrån det finns enkla transportvägar till alla plan genom de två stora transporthissar 
i norr och söder. Här finns också mindre in- och utlastnings portar där gods, sopor, material etc. kan tas imot från Torggatan och transporteras vidare innom byggnaden 
utan att korsa de publika ytorna i foajéen.

Förråd och teknik för de olika verksamheterna i byggnadskomplekset är placerade i de mörka delarna av den höga bottenvåningen.  Förråd för scenerna ligger i 
anslutning til scenkällaren och orkerstediket för enkla dekorbyten på scenen. Förråd för biblioteket är placerat mot söder med återlämningsautomat som är tillgänglig 
även när biblioteket är stängt.
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Utställningsytor för konst

Vi har placerat Skellefteå Konsthall och MAN – med flexbla utställnings- och 
pedagogiska ytor – på den översta våningen i den södra delen av kulturhuset 
mot Kanalgatan. 

Här finns det en stor sammanhängande yta som frit kan formas med flyttbara 
väggar under de markanta ovanljusintagen - där det beroende på karaktären av 
den konst som skapas eller utställs - kan inredas mindre och intima rum med 
flyttbara väggar eller ett stort sammanhängande utställnings-rum där det finns 
el- och data installationer inbyggda i golv och väggar. 

Här finns det även möjligheten att nyttja den dubbelhöga förbindelser ner till 
bibliotekets vuxenavdeling till en korsbefruktning mellan dom två verksamheter. 
Det stora sammanhängande foajérummet som går genom flera våningar har 
också tekniska installationer som möjliggör att den fria konsten kan inta sörre 
eller mindre delar av det gemansamma rummet.

I den dagsljusbelysta foajéen finns det desutom många uppenbara ytor och 
områden där vi tillsammans med kulturhusets medarbetare kan skapa markanta 
placeringar för offentlig konstnärlig gestaltning i olika former som kan integreras 
i byggnadens koncept.

Här kommer det att finnas mycket fina platser för både permanent och tillfäliga 
placeringar av särskild uttvald konst av alla tänkbara slag – konst som kan vara 
med till att öppna upp för nya tankar och inspirera till kreativitet och nytänkande.
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Flexibla lokaler, repetitionslokaler loger

Repetitonslokalerna ligger i den norra delen av kulturhuset nära både loger och 
artistfoajén. De flexibla lokalerna ligger på plan 03 med direkt förbindelse till 
hotellets mötes och konferensrum och kan enkelt samnyttjas från båda sidor vid 
evenemang utan att korsa interna kommunikationer.

De mindre repetitonslokaler och flexibla rum kan/skal även de vara konstruerade 
som rum i rummet. De större av rummen kan underdelas med skjutbara väggar 
och flera av dom kan inredas med dansgolv.

Loger för gäster och egen personal är placerade tillsammans med artistfoajén 
på det översta planet i den norra delen av kulturhuset för att säkra konstnärerna 
en rofylld och privat miljö till den koncentrerade förberedelsesprocess som 
inleder alla repetitioner och uppträdanden. Syateliéen och maskverkstad är 
placerade i direkt anknytning till artistlogerna. En artistfoajé på huvudplanet 
mellan gästscenen och black box’en inreds vid behov.

PLAN 00

PLAN 01

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 05-14

HOTEL

KULTURHUS

BIBLIOTEK

BIBLIOTEK
FOAJÉ

BIBLIOTEKADMINISTRATION

RESTAURANG
OCH KONFERENS

KONFERENS

LOGER - 
PERSONAL 
OCH GÄSTER

HOTELRUM

SPA

FLEX. OCH
REPETITION UTSTÄLLNING
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Hotellet

Hotellets foajé är ett dubbelthögt volym som annonseras ut mot  Södra Järnvägsgatan och det nya resecentrum, med en tydlig entré och en välkomnande foajé med en 
centralt placerad reception som kan serva nyankomna gäster och boende som nyttjar café och buisness-center. Foajéns dubbelhöga rum annonseras också mot söder 
och Trädgårdsgatans nya torglicknande stadsrum. Hotellets foajé, restaurang med kök och konferensfunktioner är placerade på de tre nedersta våningarna och kan 
därmed samverka i direkt förbindelse med kulturhusets funktioner via broförbindelsen över Trädgårdsgatans förlopp.

Det stora restaurangköket ligger på foajéplan med varumottagning från väster, härifrån kan det serveras direkt till hotellets foajé/café område, till hotellets restaurang 
med tillberedningskök och till hotellets konferensområde. Vid större evenemang kan köket enkelt servicera även kulturhusets foajé niveaufrit ( antingen direkt i gatuplan 
eller genom källareförbindelsen ), därmed säkras snabb och funktionell matsevering vid konferancer och kongresser där kulturhusets salar och foajé samnyttjas med 
hotellets.

Restaurangen är placerad en trappa upp på plan 02 med öppna förbindelser till foajéen och med möjlighet för uteservering på den sydvästvända terrassen över köket. 
Från restaurangen är det också öppen förbindelse upp till konferens-områdets mingelytor på plan 03 , där det kan serveras fika i pauserna. 
Konferensrummen är samlade omkring mingelytorna och har direkt förbindelse genom bron till kulturhusets flexibla rum som kan samutnyttjas enligt 70/130 principen 
– samtidigt som de två funktioner enkelt kan stängas av från varandra.

Hotellrummen är planerade med 20 stk rum på alla 10 våningar,  med handicaprum på alla plan. Alla rum har enastående utsikter över centrala Skellefteå och de större 
suiterna är placerade på den översta rumsvåningen.

Spa- avdelingen med pools, gym och omklädnadsrum ligger på den översta våningen med en stor takterrass mot sydväster, där man om sommaren kan njuta fullkomlig 
avkoppling högt över det centrala stadlivs buller, med fantastiska vyer över Skellefteås centrum och det omgivande landskapet.

Hotellets fasad, har ett formspråk som är i familj med kulturhusets. Fasaden är en funktion av de många hotellrum och den variation som finns på de tre nedersta 
planen och den afslutande SPA- avdelningen med utsicktsterrass på översta våningen, där man från det enskilda rummet kan njuta av utsickter till den omgivande 
stadskärnan och den bredare utsickt till det omgivande landskapet. Funktionerna för restaurang och SPA kan i samarbete med bygherre och brukare förflyttas inom 
byggnadsvolymen – med restaurangen på toppen av hotelrumstornet och SPA avdeingen på plan 02 med möjlighet till att njuta av sommaren på den stora terrass.
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Hållbart byggande och miljöbyggnad klass silver

Miljöcertificeringenssystem fungerar som på drivare för att effektivisera 
energianvändingen, förbättra innemiljön och minska användningen av byggvaror 
med farliga ämnen. Miljöpåverkan från byggnader är komplex och det ligger 
kompromisse mellan flera olika interessen och interessentar bakom val av 
indikatorer och bedömningskriterier.

Vi har genom många år arbetat med at skapa energieffektiva och miljö sensitiva 
byggnader tilsammans med offentliga och privata byggherrar med LEED 
silver och guld certificering för flera byggen.  Vi har arbetat med byggherrar 
som prioriterat 100 års drift i val av system och material i förhållanden till 
bygg-kostnad, vilket har resulterat i byggnader av mycket hög kvalitet utan att 
kostnaderna har skenat.

Vi utveklar kontinuerligt vårt sätt att  arbeta med att kombinera enkla och kända 
material med avancerade byggsystem som kan nyttja den specifika tomts klimat 
och plats för att få mest ut av solens ljus och värme, vinden för ventilation och 
jorden för isolering. 

Vi ser hållbart byggande som det riktiga att göra etisk och för vår värds framtid, 
men ochså som en möjlighet att skapa rikare mera kraftfull arkitektur tillsammans 
med våra samarbetspartnere och byggherrar på just denna plats i Skellefteå och 
på jorden.

Konstruktioner och material

Kulturhuset och hotellets terrasserade plateau och foajé är klädda med en 
inhemsk natursten, med mattslipade ytor inne i foajéen och jetbrända ytor på 
de terrasserade förlopp utmed Trädgårdsgatan. Soklar, bänkar, rampor och 
cykelspor har samma ytskikt.

Foajéens stora rumslighet med v-formade pelare och genomgående v-formade 
balkar är konstruerade av certificerat trä som produceras i närområdet. Dessa 
stora sammanställda v-formade pelare och balkar har synliga träytor som är 
ytbehandlade för att skapa ljusa och beståndiga ytor som kan förmedla solens 
ljus inn i byggnaden, och som tål en offentlig byggnads mångåriga bruk.

Den v-formade träkonstruktionen isoleras utvändigt och kläs med dubbelfalsade 
metalplåt av tombak. V-balkarna har skotrännor som styr avvatningen och över 
salarna har balkarna en sluten översida, där det trekaniga volymet nyttjas till 
ventilations- och ljusinstallationer.

De två stora scenrum kommer att stå som två kubiska massiv inne i det stora 
genomgående foajérummet. De ljudsäkrade delade konstruktioner rundt salarna 
kläs mot foajén med samma natursten som golven men nu i en groft kluven 
variant och muras upp med ett frit varierat förlopp. Salarnas invändiga vägar och 
tak har akustiska reflekterande och dämpande ytor i träpanel. Balkonnerna står 
med deras precisa utfomning och lätta glasräken i kontrast till salarnas tyngd.
Ljus-, ljud- och akustiska installationer skal samordnas och inbyggas i dessa 
stora konstruktiva ytor i golv, väggar och tak. Scentårnet och övriga tekniska 
installationer samordnas med taklandsklapets utformning och material. Tydliga 
detaljer och samlingar skal genombearbetas för att säkra att intentionerna om 
en klar och enkel helhet skapas.
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Kulturhus

Foajé

Garderob till publik

WC publika

Gästscen

Flexibel lokal

Flexibel lokal

Flexibel lokal

Flexibel lokal

Caféscen

Multimedia studio

Loger för gäster

Omklädningsrum för gäster

WC / dusch i korridor

Artistfoajé

Black box stor

Black box liten

Repetitionslokal stor

Repetitionslokal liten 

Verkstäder och ateljéer

Biblioteksytor publika

Utställningsytor

Arbetsplatser

Administrativa ytor

Loger för egen personal

Omklädningsrum för egen personal

Förråd för Västerbottensteatern

Förråd och magasin för bibliotek

Förråd gästscen

Förråd för utställningslokalerna

In- och utlastning

Vaktmästeri, städ, avfall

Teknik- och kommunikationsytor

Hotel

Reception och lobby

Hotellrum

Spa

Konferensrum 150 p

Konferensrum 50 p

Konferensrum 30 p

Konferensrum 15 p

Serviceytor konferensdel

Restaurang

Uteservering

Restaurangkök med förvaring

Serveringsyta för 1200 pers

Personalutrymmen

Förråd

In- och utlastning 

Vaktmästeri

Teknik- och kommunikationsytor

1311 m2 

200 m2

70 m2

1894 m2 (inkl. balkon, 1215 sittplatser) 

157 m2

3 x 80 m2 = 240 m2

2 x 40 m2 = 80 m2

50 m2

(Skapas med hjälp av foajéytor)

50 m2

165 m2

2 x 25 m2 = 50 m2

25 m2

79 m2

939 m2 (inkl. balkon, 374 sittplatser)

157 m2 (100 sittplatser)

157 m2 (80 sittplatser)

80 m2

800 m2

1462 m2 

451 m2 (pedagogisk yta 60 m2, utsällningslokaler 391 m2)

710 m2 (73 st + 15 st)

70 m2

106 m2

25 m2 + 28 m2 = 53 m2

250 m2

400 m2

160 m2

100 m2 

100 m2

400 m2

2100 m2

Total = 12.866

622 m2

10 x 500 m2 = 5000 m2

500 m2

150 m2

5 x 50m2 = 250 m2

8 x 30 m2 = 240 m2 

8 x 15 m2 = 120 m2

193 m2 

324 m2

Plan 01 och 02

607 m2

Skapas med hjälp av ytor i kulturhuset

140 m2

200 m2

52 m2

50 m2

1700 m2

Total = 10.148

SAMMANSTÄLLNING YTBEHOV
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