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“ Ett fragment kan vara en del som 
avslöjar ett helt; det kan vara ett 
mikrokosmos i ett makrokosmos. Men 
det kan också signalera en verklighet för 
sig, i juxtaposition till ett annat, men som 
inte leder till en högre enhet. Ett flertal 
skillnader eller en uppsättning relationer, 
snarare än en samling av identiteter, eller 
en organisation av enheter “
Miguel de Beistegui, on Deleuze

Från delar till helhet.

Ordet enhet beskriver per definition egenskapen 
att vara en enda helhet. I sig själv står den hel 
men med egenskapen att tillhöra en större helhet 
i samspel med ytterligare enheter, helheter. Vårt 
projekt menar att skapa ett kulturhus som beja-
kar denna relation mellan en del och ett helt. Vi 
menar att låta de helheter vi rymmer i form av de 
aktiviteter som kommer äga rum både ska få stå 
i sig själva och verka i sin egna värld samtidigt 
som de även verkar som essentiella bitar tillsam-
mans formande ett större helt. Huset är en fören-
ing av samspel mellan det enda och de flera, det 
stilla och det levande, det satta och det spontana, 
det enkla och det avancerade. Ett hus för sanno-
likheter, utsikter och krafter, i sina delar, och i sin 
helhet.

Vad är Gisch och varför har vi valt att kalla kul-
turhuset så?

Ordets ursprung känner vi inte till, men det är 
gissningsvis från Västerbotten, kanske från Skel-
leftebondskan. Men innebörden för de som vet är 
att gisch beskriver något kletigt, en gegga. Det kan 
vara något negativt, som de färska resterna av en 
fluga som krockat med bilrutan, eller det där som 
som bildas i ögonen om en somnat med linserna 
på. Men det kan också vara något positivt, som 
den kalla röran som lyfter smakupplevelser till nya 
höjder, eller klicken med smörjmedel som gör un-
derverk för cykelkedjan. 
Kort och gott, det lilla extra i vardagen som vi fak-
tiskt behöver.

-från delar till helhet.

Perspektiv punkt A.
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Då kulturhuset skapar många nya rum för 
kulturellt arbete i Skellefteå vill vi genom 
vårt projekt även understödja de unika, 
redan existerande rummen i Skellefteås 
autentiska kulturvärld. 

Vi vill hjälpa och höja de individer och 
organisationer som kommer att inhysa 
men även låta dem som redan agerar att 
få fortsätta göra det på deras unika sätt, 
med hjälp av oss. 

Därför  kommer verkstäderna med alla 
dess möjligheter att öppnas upp mot Riv 
huset och övriga kulturella aktörer som 
skulle kunna vara intresserade. 

Lokalerna kommer att ge plats åt alla kul-
turhusets verkstadsarbetare men likt en 
inkubator så kommer den att öppnas upp 
mot Riv huset och andra kulturarbetare i 
behov av verkstadsutrymmen. 

Detta är en av de sätt kulturhuset menar 
att främja det kommunala kulturarbetet, 
inte bara för dem inom sig utan även för 
dem som huserar utanför. 

Vi vill bli en nod för kultur i Skellefteå och 
för att bli det så anser vi att kulturhuset 
får bli ett inte bara rum utan även ett 
verktyg för att underlätta kulturellt arbete 
för alla. 

Vi ser värdet i alla kulturens lager, den
kulturella autenticiteten och dess diver-
sitet måste få kvarstå även då nya kul-
turhus byggs, så att den lilla slöjdaren, 
det autonoma kulturhuset och den stora 
skulptören ska kunna verka och frodas här 
i ett kulturhus som menar att inte glöm-
ma någon utan ge plats för alla.

I norra Sverige lever man med årstiderna; 
rörelsemönster och aktiviteter förändras 
mellan sommar och vinter, höst och vår. 
Torgytor på vår breddgrad nyttjas dock 
mer sällan under ihärdig vinter. Därför vill 
vi skapa stadsrum som kan vara levande 
även då kylan biter och ljuset bara besöker 
staden någon timme per dag. 

Kulturhuset skapar mindre torg längs 
med Trädgårdsgatan och där föreslår vi 
etableringen av en ny promenadaxel; 
gatan omkonstrueras till gågata för att 
öka kontakten och tillgängligheten mellan 
kulturhuset, älven och den närliggande 
stadsparken. På vägen öppnar den även 
upp den västra sidan av Möjligheternas 
torg och ger mer utrymme för butiker och 
handlare att visa sig på gatan. 

Under sommarens konserter har den stora 
scenen tidigare stått med ryggen mot 
Busstationen men med en ny huskropp 
på plats föreslår vi att den vänds och 
placeras på den södra sidan av torget 
och därigenom möter kulturhuset och 
omfamnar torget. 

Möjligheternas torg får samma 
markbeläggning som den vi lägger kring 
kulturhuset, detta för att förena dem två 
men även för att skapa ett naturligt flöde 
ut från huset ner över torget. 

Där byggnadens ansikte möter 
Kanalgatan kommer träden avlägsnas  och 
busshållplatsen flyttas. Marken kommer 
att höjas för att skapa ett mjukt farthinder 
för trafiken på gatan så att torget förlängs 
och går ända upp mot kulturhuset. På 
det sättet ser vi till att det gamla torget, 
fotgängare, cyklister och bilister fångas 
upp av det nya stadsrummet kulturhuset 
skapar. 

I vår design organiseras de olika enheterna 
i kulturhuset runt öppna ytor som 
underlättar orienteringen i byggnaden. Vi 
har skapat ett levande, publikt utrymme 
som kan nyttjas året runt. Teatertorget 
finns både i och utanför kulturhuset. 

Bibliotekstorget sträcker sig genom 
caféet och shopen för att bli ett med 
Trädgårdsgatan och dess öppna rum 
utanför. Där kan man ställa upp ett hav av 
stolar till berättarfestivalens gäster, eller 
låta det vara öppet för dansklubben att 
öva i.

Vad är Gisch och varför har vi valt att 
kalla kulturhuset så?

Ordets ursprung känner vi inte till, men 
det är gissningsvis från Västerbotten, 
kanske från Skelleftebondskan. Men 
innebörden för de som vet är att gisch 
beskriver något kletigt, en gegga. Det 
kan vara något negativt, som de färska 
resterna av en fluga som krockat med 
bilrutan, eller det där som som bildas i 
ögonen om en somnat med linserna på. 
Men det kan också vara något positivt, 
som den kalla röran som lyfter smak-
upplevelser till nya höjder, eller klicken 
med smörjmedel som gör underverk för 
cykelkedjan. 

Kort och gott, det lilla extra i vardagen 
som vi faktiskt behöver.

Gisch?
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Genom att bryta upp ett massivt rätblock i mindre, delvis 
solitära volymer skapas ett antal unika byggnadskroppar. Dessa  
sammanlänkas via en stor, luftig och ljus foajé, entresoler och ett 
omfamnande bibliotekstorg.

Rivhuset

VERKSTAD
Ändamålsenliga verkstadslokaler 
präglas av enkelhet och funktion 
med ett magasin som kopplas till 
kulturhuset via en kulvert. Detta 
möjliggör att större produktioner 
kan äga rum utan att störa övrig 
verksamhet i kulturhuset. 

 8.  Gästloger
 9.  Artistfoajé
10. Magasin bibliotek 
11. Förråd bibliotek 
12. Vaktmästeri Kulturhuset
13. Spa med behandlingsrum
14. Gym

NEDRE KÄLLARPLAN ÖVRE KÄLLARPLAN 

 1.  Verkstad
 2.  Gästscen
 3.  Kongressal
 4.  Black box stor
 5.  Förråd för utstälningslokalerna
 6.  Förråd Gästscen
 7.  Loger Västerbottensteatern

1.  Verkstad
2.  Gästscen
3.  Kongressal
4.  Black box stor
5.  Förråd Västerbotternsteatern
6.  Förråd Gästscen
7.  Vaktmästeri hotellet
8.  Teknik
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Nedre delen av gradängen har ett 
rälssytem in i nedre källarplans kulvert 
som möjliggör att öppna upp salongen och 
scengolvet till en och samma plana yta. 
Det går även att dela in denna yta i tre 
mindre delar; Scenen, främre salongen 
(orkesterdiket) samt gradängsalen.

ScenenGradängsalen F.salongen

DIAGRAM ÖVER FLEXIBEL KONGRESSYTA

Takplan 1: 400
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KONFERENSSALAR

150 p

50 p

30 p

50 p

50 p

ARBETSPLATSER

TERASS

30 p30 p

Tyst
rum

Multimedia studio

204 HOTELLRUM

24 Sviter 
16 sviter á 48 kvm + 8 hörnsviter á 60 kvm.
      
20 Funktionsanpassade rum á 33 kvm.

160 Dubbelrum varav 50 kan bli familjerum
Dubbelrum á 24 kvm, Familjerum á 47 kvm.
 
Familjerum skapas av 2 dubbelrum, en flexibel lösning 
som ökar hotellets kapacitet att anpassa rum efter 
gästernas behov. 

Hotellets toppvåning har en konferensdel med terass 
där besökarna får njuta av en panoramavy från alla 
vädersträck. Skybaren med tillhörande relaxavdelning 
möjliggör bastubad på 15:e våningen för att därefter ta 
ett “isvaksdopp” i den lilla poolen eller i den rymligare 
varma poolen  placerad i det sydvästra hörnet med 
maximal njutning skåda Skelletfteå stad i kvällssol. 

Samtliga hotelrum har en fönsternisch i sitthöjd med 
generöst djup för bjuda in gästerna att luta sig tillbaka 
i ett med den veckade fasaden. 

1 VN + 4 tr
16 Funktionsanpassade rum 

Typplan á 1 vn (+ 5 tr och + 6 tr)
22 Dubbelrum

Typplan á 5 våningar (+ 7 tr till + 11 tr)
10 Familjerum ( 20 dubbelrum)
2 Dubbelrum

Typplan á 1 våning  (+ 12 tr)
4 Hörnsviter
6 Dubbelrum
4 Funktionsanpassade rum

TYPPLAN HOTELLET 1:400

Typplan á 2 våningar (+ 13 och +14 tr)
4 Hörnsviter
6 Sviter

Typplan á 1 våning (+ 15 tr)
Skybar med terass
Panoramabastur + omklädningsrum och relaxrum
Bubbelpool + “isvaken” liten pool
Konferensrum

Städ

Städ

Städ

Städvent.

vent.

vent.

vent.

15 p 15 p 15 p 30 p 30 p

50 p 50 p
TerassBar

WC

Omkl

Omkl

Pooler 

Städvent.

Bastur

Konferensytor
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Miljöklass silver + Livscykelperspektiv

Vårt förslag menar att in i minsta detalj följa ett miljötänk där energi värderas 
utifrån användning, behov och energislag och där innemiljön analyseras och 
optimeras för att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för ljud, luft, 
fukt, termiskt klimat, dagsljus och temperatur. Här kommer byggvaror att räknas 
och övervägas för att bygga ett så miljömässigt hållbart hus som möjligt inom 
miljöklass silver och då menar vi både under konstruktionsprocessen och därefter. 
Material och underhåll kommer att övervägas så att byggnaden får hållbara 
driftkostnader och kan underhållas med ett miljömässigt livscykelperspektiv. 
I detaljprojekteringen avsetts resurser som bevakar varje materialval och att 
energiförbrukningen optimeras. 

Rakt och vågor.
Ovanför den södra entrén i den Flexibla ytan tornar ett moln upp sig, inramat av 
husets raka linjer. Detta är en sitt-konstruktion som besökare på andra våningen 
får sitta ner i på ett golv som blir soffa. Här kan man ha sagostund, ett möte 
bortom konferensrummet eller bara ligga och lyssna på sin favoritlåt i lurarna, i 
väntan på något eller inget. 

FASAD
Ett medvetet grepp har varit att ge fasaden en veckad yta vilket ger en variation 
i uttrycket men också skuggbildningar som skiftar över dagen. En inbjudande 
sydentré där fokus ligger på att bygga vidare på Skellefteås småstadskänsla.

BIBLIOTEK, BIBLIOTEKSTORG
För att byggnaden ska vara så orienteringsvänlig som möjligt har vi valt att 
skapa ett öppet och luftigt innetorg som ger en god överblick över de olika 
verksamheterna.  Torget fungerar dessutom som en flexibel yta där barnteater, 
utställningar, berättarevanemang, marknad, festival och dans kan äga rum. 

ADMINISTRATIONSLOKALERNA
Adminitrationslokalerna som är placerade högst upp i syd präglas av ljus och 
luft med egen takterass. Vår ambition har varit att ge personalen en långvarigt 
högkvalitativ arbetsmiljö. 

LOGISTIK
Genom att låta trädgårdsgatan och kanalgatan vara främst gångstråk öppnar vi 
istället upp för logistik längs med torggatan och södra järnvägsgatan.  Här kan 
större laster eller gästande turnébussar enkelt parkera invid stora scenen eller 
leverera matvaror till restaurangen. 

ENTRESOLERNA
De generösa ytorna på entresolplanen tillåter uppdukning för upp till 1200 
sittande matgäster, 700 nere och 500 på övre entresol. I övrigt är ytorna burna av 
knippepelare genom vilka skjutbara skärmar kan placeras för att skapa tillfälliga 
rumsindelningar eller montrar vid till exempel mässor och utställningar.

KONGRESSSAL, GRADÄNG
För att få goda siktlinjer i gästscenen har vi utgått från en kurvad 
gradängkonstruktion som gör att siktlinjerna sammanstrålar mot scenens mitt. 
Gradängkonstruktionens kurvade princip gör att man kan skjuta undan de nedre 
partierna i en cirkulär kulvert. Detta ger en hel kongresshall i nedre källarplan 
där vi skapar en plan och sammanhängande yta.

Vy från södra entrén in mot bibliotekstorget. Vy från teatertorget. Vy in mot biblioteksreception. Vy inifrån biblioteket mot receptionsdisk. 
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MATERIALSAMMANSTÄLLNING
Valda material till projektet menar att reflektera stil, 
kvalitet och även innehållet i de rum de täcker. Stor 
black box är till exempel både svarta på utsidan och 
insidan. Vi har valt en jordnära färgpalett som går från 
ljusa vita toner genom färgspektrat av trä och betong 
hela vägen till mörk grön, murriga toner av sten nere 
i spat. Som en iögonfallande utsmyckning låter vi 
bokstavligen golvet genomskäras av en ådra av guld, 
både för att reflektera de guldgruvor som man finner 
i kommunen men även som ett sätt att metaforiskt 
låta kulturhuset liknas vid en av dem, en guldgruva 
för kulturen och de aktiviteter som tar plats där.

Biblioteket och café
Golv beläggs med ek- industriparkett.
Väggar utförs i målad gips och obehandlad slät betong.
Tak, skarvfri akustikskiva

Bibliotekstorget
Hårdbetong med strimma/ledstråk från huvudentré till recp-
tionsdisk av guld (Konstnärlig utsmyckning). 

Bottenplan
Invändiga glasväggar med minimala profiler. Invändiga ut-
fackningsväggar mot torget i de övre planen, perforerade skivor 
med träfaner med synlig stomme av slät betong.

Kongressal
Golv, trä parkett laserad ek, i plan och sättsteg och gradänger.
Väggbeklädnad, knivskuren lönnfaner med slitsar för akustisk 
dämpning. Pendlat undertak, kvadratiska skivor av lönnfaner 
med infälld belysning i gridsystem över salongen.

Teatertorget
Hårdbetong i kombination med industriparkett av ek i trappor
Synlig stomme utförs med slät obehandlad betong. Knippe-
pelare av laserat trä bär glastaket. (fyra smäckra pelare med 
kvadratiska tvärsnitt bildar en kvadrat där balkens breddmått 
bildar mellanrummet).

Blackbox
Blackboxens elevation mot entrén utförs svart liksom hotellets 
reception utförs högblank i svart stenbeklädnad med inslag av 
mässing.

MAN
Utställningsytor, golv utförs av hårdbetong, vita väggar.
Pendlat undertak, kvadratiska vita skivor med infälld belysning.
Raster av trä med ovanförliggande ljudisolering.

Restaurang
Golv utförs av industriparkett , ek , konceptuellt målade väggar 
och undertak släta och perforerade skivor av knivskuren lönn-
fanér, med mässinginslag.

Hotelrum
Samtliga fondväggar kläs i träfanér medan övriga väggar är 
målade. Golvet består av allergifri heltäckningsmatta. 

Spa
Golv - och pooler, Sågad skiffer. Väggarna på spat utförs i 
gråsvart skiffer med sågad yta, tak svart stucco lustro med in-
fälld belysning 
 
Byggnadens yttre 
Yttertaken belagda med sedum. Ytterväggar av infärgad matris-
gjuten betong.

Entresoler
Entresolräcken av knivskuren faner och mässing i handledare. 
Entresolen som sådan är belagd med trägolv. Samtliga undertak 
utförs som pendlade undertak av trä i kvadratiska former. Detta 
ger en behaglig akustisk dämpning. 

YTSAMMANSTÄLLNING

MAN                                                 
SKELLEFTEÅ KONSTHALL                   
STADSBIBLIOTEKTET                          
VÄSTERBOTTENSTEATERN                 
HOTELL                                             
Inkluderat spa, kök och skybar vn.

TEKNIK & KOMMUNIKATIONSYTOR  
För kulturhus & hotell

GEMENSAMMA YTOR                       
Inkl. administration för kulturhusbolaget

280 + kvm

320 kvm

2200 kvm

2700 kvm

10700 kvm

ca 3500 kvm

ca 4500 kvm

+16,7+16,7

Vy från entresol mot flexibel vägg. Vy från stora black box mot teatertorg. Fågelperspektiv foajé. Fågelperspektiv entresoler. Biblioteksreception. 
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Gemensamma ytor: 
Foajé, bibliotekstorg 
och entresoler.

Uppdelning mellan offentlig och in-
tern kommunikation. 

Blåa stråk: offentlig kommunikation.  
Gröna stråk: intern kommunikation. 

Hotell: spa, 
r e s t a u r a n g , 
konferenslokaler 
och hotellrum. 

Kulturhus: Bibliotek, 
café, repsalar, VB-
teater, gästscen, 
MAN, Skellefteå 
konsthall och 
administration. 

Fastighetsindelning. 

FASAD MOT SYD  1: 200

FASAD MOT VÄST  1: 200

Perspektiv punkt B.


