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SKELLEFTEÅ KULTURHUS

Målet med vår utformning av det nya kulturhuset i 
Skellefteå är inte bara att skapa ett centrum för kulturella 
aktiviteter, men också ett hem för Skellefteås kultur. Det 
nya kulturhuset blir en av de resligaste byggnaderna i 
Skellefteå. Människor kommer att övernatta här, arbeta 
och roa sig. Frågan infann sig: Hur kan vi skapa en byggnad 
som inbjuder till besök i vardagen och samtidigt bibehålla 
skalan och närvaron som förväntas av en så mångfacetterad 
byggnad?

Vårt förslag är att använda storskaligheten av programmet 
till att skapa småskaliga människliga element i form av 
hus, en enkel och effektiv struktur samt en minimalistisk 
interiör med maximerade exteriöra utrymmen. För att 
skapa en så optimal lösning som möjligt är planlösningen 
och fasad baserad på ett återkommande rutnät. På så sätt 
uppstår enkelhet, effektivitet och struktur i utrymmena. 
Resultatet är en estetisk klarhet och en kostnadseffektiv 
och kompakt byggnad med minimal påverkan på sin 
omgivning.

Inom rutnätets struktur delas byggnaden upp i expressiva 
zoner och funktionella zoner. De expressiva zonerna utgör till 
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Koncept, kontext, floden, logistik samt in-
terna och externa förhållanden.

01. Kulturhuset som ikon, 
byggnad och stadsmöbel.

exempel entréplanet, teaterfoajén, konferenslokalerna, 
spaet och takrestaurangen. De funktionella zonerna, till 
exempel kontor och kök, kan då indelas med minimal 
utrymmesförlust.

I kombinationen av lekfulla lösningar och rationell 
byggnad uppstår spännande möten mellan besökare. Även 
på funktionell nivå ger denna kombination en angenäm 
upplevelse. Den här grundtanken låter vi därför återspeglas 
i alla funktionella enheter.

Hotell; En dynamisk hotellobby och reception skapas genom 
placeringen nära resecentrumet. Konferenslokalerna är 
unika för Skellefteå och kan kombineras bra med andra 
funktioner. Hotellrummen finns i olika storlekar och sorter 
och är rymliga och hemtrevliga. Med dessa variationer 
upplevs hotellet mindre storskaligt.

Restaurang och spa; På de översta våningsplanen åter 
finns restaurang, spa och takterrass. Förbindningarna 
mellan våningarna genererar många unika utrymmen och 
gör restaurangen flexibel.  -> 

02. Kulturhuspromenaden längs 
och genom byggnaden. Förbinder 
stadspark och (framtida)

03. Tre ansikten: storstad, by och 
gata.

04. Funktioner i symbios runt 
central axel.

05. Proportionerna ger lätthet åt 
volymen.

04. Tre accenter: hotell, kultur 
och tillgänglighet.

07. Allmänna kommunikationer 08. Isometri regifördelning 
privat/offentlig

Situationsplan 1:1000 med entréplan Situationsplan 1:400 med stadsbalkong och takterras
09. Isometri funktionsindelning
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Ytor, material, interiör.

Perspektiv gästscen interiörPerspektiv foajé

EVM031 3/8

Yta

3100
216
198

1830
147
245
275
78

310
118
156

60
60

240
900
156
158
83

866
1431
471
715
85
94

60
244
387
206
80

175
435

612
5272
680
152
247

168
112
170
427
374
575

-
197
199
175
54

golv

GT1 / GT2
GM

GK1
GL / GT3

GT1
GT1
GT1
GT1

GT1 / GT2
GT1
GK1

tak

TP1
TS1
TS2
TT

TS1
TS1
TS1
TS1
TP1
TS1
TS2

vägg

VP1 / VA1 / VT1
VP1
VK1
VA1

VP1 / VF
VP1 / VF
VP1 / VF
VP1 / VF

VT1
VP1 / VK

VK

GT1 / GT2
GM

GK1
GL / GT3

GT1
GT1
GT1
GT1

GT1 / GT2
GT1
GL

GK1
GK1

TS2
TS2
TS1
TT
TT

TS1
TS1
TS1
TP1
TP1
TS1
TS1
TS2

VP1 / VT1
VP1
VK1
VA1

VP1 / VF
VP1 / VF
VP1 / VF
VP1 / VF

VT1
VP1
VP1

VP1 / VK
VK

GT1 / GT2
GM

GK1
GL / GT3

GT1
GT1
GT1

GT1
GT1 / GK3
GK3 / GK4

GT1
GT1

TS2
TS1
TS1
TS1
TS1
TU

TS1

TP1
TP1
TP1
TS1
TS1

VP1 / VT1
VP1
VK1
VA1

VP1 / VF
VP1 / VF
VP1 / VF

VP1 / VF
VT1
VP1
VP1
VK

GT1
GT1
GL

GT1 / GT2 
-

GK1
-

GK1/GL
GK1

-
GK1 

TS1
TS1
TS1
TT

-
TS2

-
TS1
TS1

-
TS1

VP1 / VT1
VP1
VK1
VA1

-
VK1

-
VP1 / VK1

VP1
-

VP1

golv
GT1
GT2
GT3
GM1
GM2
GM3

GB
GK1
GK2
GK3
GK4
GL
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VP1
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VA1
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VT1
VT2
VT3
VM
VG

VK1
VK2
VK3
VK4
tak
TP1
TS1
TS2
TT

träparkett, vit lasyr
träparkett, allmänt
träparkett, scen och salong
matta, entrédörr
matta, hotellrum
matta, hotellkorridor
betong, behandling
kakel, toaletter och kök
kakel, badrum
kakel, spa
kakel accent i spa
linoleum, div färg/ mönster

vit puts
accent färg plåstrad vägg

akustiska element, trä/tyger
akustiska element, trä/tyger
tapet, accent mönster 1
tapet, accent mönster 1
tapet, accent mönster 1
metall accent, klädsel
glasfönster
kakel, toaletter och kök
kakel, badrum
kakel spa
kakel, accent, spa

puts, vit
systemtak, akustiskt
ystemtak, vattenbeständigt
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nr. funktion

01 Foajé incl. komm
02 Garderob
03 WC publika
04 Gästscen
05 Flexibel lokal
06 Flexibel lokal
07 Flexibel lokal
08 Flexibel lokal
09 Caféscen / hotelcafé
10 Multimedia studio
11 Loger för gäster

12 Omklädningsrum gäster
13 WC/Dusch i korridor
14 Artistfoajé
15 Black box stor
16 Black box liten
17 Repetitionslokal stor
18 Repetitionslokal liten
19 Verkstäder och ateljéer
20 Biblioteksytor publika 
21 Utställningsytor
22 Arbetsplatser
23 Administrativa ytor
24 Loger för egen personal

25 Omklädningsrum personal
26 Förråd Västerbottensteatern
27 Förråd magasin biblioteket 
28 Förråd gästscen
29 Förråd utställningslokalerna
30 In- och utlastning
31 Vaktmästeri, städ, avfal

32 Reception och lobby
33 Hotellrum
34 Spa
35 Konferensrum 150 p
36 Konferensrum 50 p

37 Konferensrum 30 p
38 Konferensrum 15 p
39 Serviceytor konferensdel
40 Restaurang
41 Uteservering
42 Restaurangkök& förvaring
43 Serveringsyta 1200 pers
44 Personalutrymmen
45 Förråd
46 In- och utlastning
47 Vaktmästeri
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Planlösningar och perspektiv

Plan 4: gästscen, stor black boxPlan 1: bibliotek och kontor Plan 6: stadsbalkong & liten black boxPlan 3: gästscen, stor black box
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Perspectiv centrala förbindelse
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Entréplan 1:200

Perspektiv interiör foajé 
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Teatrar; De tre teatrarna har vardera sin unika identitet 
och plats i komplexet. I den eleganta gästscenen kan 
rumsakustiken anpassas med ett innovativt system med 
riktbara akustikpaneler. Salen har utdragbara läktare och 
under scenen och läktargolvet finns ett förrådsutrymme för 
ytterligare sittrader. Förrådsutrymmet nås via orkesterdiket 
som är ställbart i höjdled. Den integrerade skjutväggen kan 
anpassas för alla situationer. Den stora ”black box” teatern 
har en tuffare stil och är riktad åt staden. Den lilla ”black 
box” teatern har sitt hem på stadsbalkongen. 

Bibliotek; Från entréplanet tillgängligt bibliotek med utsikt 
över torget. Böcker är inte längre den viktigaste kanalen för 
information och kunskap, därför finns det mycket utrymmer 
för att mötas och att upptäcka. För detta ändamål är 
utrymmet uppdelat i flera segment efter åldersgrupper.

Utställningsytor; De två utställningsytorna ligger nära 
varandra och har ett gemensamt förrådsutrymme 
för samarbete och evenemang. Proportionerna på 
utställningsytorna är valda med tanke på byggnadens storlek.

01
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Sprängskiss, perspektiv från torget
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Perspectiv punkt B från spåret och resecentrumPerspektiv från kulturtorget

Plan 18: 
Takterras spa 
Takterras restaurang

Plan 17:
Spa
Restaurang

Plan 16:
Spa, lounge och kök

Plan 7 - 15:
Hotellrum

Plan 6:
Konferensrum
Stadsbalkong
Liten black box

Plan 5:
Balkong II gästscen 
Balkong stor black box
Installationer hotel

Plan 4:
Balkong I gästscen
Salong stor black box
Repetitionslokaler
Teaterteknik

Plan 3:
Artistloger
Salong II gästscen
Foajé

Plan 2:
VBT verkstäder
Salong I nivå gästscen
Flexibla lokaler

Plan 1:
Kontor
Bibliotek

Entréplan:
Reception hotell
MAN
Skellefteå Konsthall
Lokalvård, avfall, logistik
Cafescen
Biljetter och garderob
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Västra fassaden

Södra fassaden Östra fassaden Norra fassaden

Fragment perspektiv från stationsgatan 

Material exteriör
Beklädda ytor, fönster och karmar avlöser 
varandra i spännande variationer. Den som 
tittar noga ser ett samiskt vävmönster i 
fasadens ytskikt, som en anspelning på 
lokalhistorian. Fasadbeklädnaden utanpå 
betongkonstruktionen består av utfack-
ningsväggar med hög isoleringsförmåga. 
Resultatet är en optimal kombination av 
tidlöshet, flärd och energisnålhet som är både 
tillgänglig och ekonomisk.
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Fasader

Horisontala genomskärning fasad
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Perspektiv entréhallen



SKELLEFTEÅ KULTURHUS

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-peilmaten.dwg

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-stramien korte zijde.dwg

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-peilmaten.dwg

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-stramien korte zijde.dwg

7 av 8

Sektioner, miljö och hållbarhet, utsikt från 
stadsbalkongen

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-peilmaten.dwg

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-stramien korte zijde.dwg

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-peilmaten.dwg

Xref /Users/jetske/OneDrive/051-Skelleftea/03-cad/_links/051-stramien korte zijde.dwg

Ett komplex av denna omfattning och samhällspåverkan måste 
bidra till en hållbar utveckling för miljön. Förutom energiåtgång 
är även materialanvändning och livscykel viktiga aspekter. Och sist 
men inte minst - människans livsmiljö.

Livslängd 
Även om funktioner ändras, insikter och smak växlar så kan 
mycket fångas upp av flexibilitet och tidlöshet. Principerna för 
utformningen är valda så att tidlösheten kan uppstå naturligt med 
hjälp av nutida flexibilitet och naturliga material. Så skapas ett 
härligt och hälsosamt klimat med mycket naturlig ljus, bra akustik 
och trygghetskänsla.

Energiprestanda
Uppvärmningen sker via golvvärme med biomassa och/
eller träpellets som bränsle. Låga värmeförluster i 
väggkonstruktion (U=0,125) och fönster (U=0,8) samt 
temperaturzoner och behovsstyrd ventilation med 90% 
värmeåtervinning håller tillbaka eldningskostnaderna 
kraftigt. Vårt arkitektlag föreslår även rörelse- och 
närvarodetektion för belysning och energisnåla 
armaturer. Även på scenen kan man spara energi! 
Det är viktigt att besökare får veta hur mycket energi 
till exempel ett uppträdade kostar, så det vill vi 
kommunicera via en interaktiv monitor. 

Material 
Den bärande betongkonstruktionen utgör den solida 
stommen för lätta konstruktionselement, vars 
beklädnad står för byggnadens ansikte exteriört och 
interiört. Fasaden är beklädd med utfackningsväggar. 
Inomhus används trä för många av konstruktionerna 
såsom innerväggar och takstolar. För all beklädnad har 
vi valt att arbeta med C2C-produkter såsom linoleum, 
kakel, trä och aluminium. Materialen är som de ser 
ut, de har en lång hållbarhet och är återvinningsbara. 
Palleten är naturell, men har flera spännande färg- och 
mönsterkombinationer.
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Betong med lokalt 
återvunnen betong

Utomhusbassäng 
med nano-film mot 

avdunstning

Trippelglas med 
transparanta 

solcellspaneler

Väggkonstruktion 
U≈ 0,13

Regnvatteninsamling 
för spolvatten

Gröna tak med inhemsk 
flora

Betongstomme med 
utfackningsväggar

Innerväggar i trä och 
trähus

C2C-silver som lägst 
för interiör- och 
exteriördetaljer

Bra inomhusakustik och 
naturliga material

Installationerna styrs 
av närvaro, C02 och 
dagsljus

Energibesparande 
belysning i alla 
utrymmen

Utsikt från ett konferensrum på stadsbalkongen Längsgående tvärsnitt

Den längsgående sektioner med angränsande bebygelse 

Inomhusmiljö
Hus byggs för oss människor. Vi förväntar oss ett vänligt 
bemötande när vi kliver på i stugan. Accenter i golv 
och variation i skalnivåer, tillsammans med en tydlig 
struktur och avlösande siktlinjer, främjar orientering 
och trygghetskänsla. God akustik och behagliga 
luftströmmar förstärker den taktila upplevelsen. 
Perforerade paneler bekläder innerväggarna där 
ljudmiljön så kräver och teatrarna är försedda med 
portabla akustiska element. Alla takytor bekläds 
med material som går att beträda så att ytterligare 
attraktiva utrymmen skapas.  
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Målet med vår utformning av det nya kulturhuset i Skellefteå är inte bara att 
skapa ett centrum för kulturella aktiviteter, men också ett hem för Skellefteås 
kultur. För att åstadkomma en så optimal lösning som möjligt är planlösning 
och fasad baserad på ett återkommande rutnät. På så sätt uppstår enkelhet, 
effektivitet och struktur i utrymmena. Resultatet är en estetisk klarhet och en 
kostnadseffektiv och kompakt byggnad med minimal påverkan på sin omgivning.

Ett dynamiskt entréplan med utställningsytor, caféscen, och mycket mer. Här 
finns även hotellobbyn och receptionen i nära anslutning till resecentrumet. I den 
liggande delen av komplexet befinner sig teatrarna och biblioteket. I den stående 
delen finns hotel med spa och restaurang på takterrassen. Husen på entréplanet, 
stadskbalkongen och takterrassen ger speciella accenter åt respektive plan.

Sammanfatting förslaget
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Plan 18: 
Takterras spa 
Takterras restaurang

Plan 17:
Spa
Restaurang

Plan 16:
Spa, lounge och kök

Plan 7 - 15:
Hotellrum

Plan 6:
Konferensrum
Stadsbalkong
Liten black box

Plan 5:
Balkong II gästscen 
Balkong stor black box
Installationer hotel

Plan 4:
Balkong I gästscen
Salong stor black box
Repetitionslokaler
Teaterteknik

Plan 3:
Artistloger
Salong II gästscen
Foajé

Plan 2:
VBT verkstäder
Salong I nivå gästscen
Flexibla lokaler

Plan 1:
Kontor
Bibliotek

Entréplan:
Reception hotell
MAN
Skellefteå Konsthall
Lokalvård, avfall, logistik
Cafescen
Biljetter och garderob
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