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Kulturhus. För vissa en självklar del av ett urbant liv, även i en mindre stad som Skellefteå, för andra något man besöker i storstan, för 

en tredje är Skellefteå storstan och för en fjärde är hela begreppet främmande och lite skrämmande. I Skellefteås kulturhus vill vi 

anamma detta. Här finns plats för allt och alla. Plats för det fina, det tankeväckande, det revolutionerande; det “höga”. Men också 

för det opretentiösa, det direkta, det vardagliga; det “låga”. En avslappnad miljö som varken gör skillnad på folk och folk eller 

högt och lågt. En byggnad som njuter av att erbjuda båda och gärna samtidigt. Med en uppmuntrande ton bjuder Skellefteås nya 

kulturhus in alla i den trävarma foajén; Skellefteås nya vardagsrum.  
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STADEN - NYA STRÅK OCH NODER, EN STAD UNDER UTVECKLING

På platsen som länge varit ämnad en ”monumentalbyggnad” är det så äntligen dags. Men frågan är; ska byggnaden vara just monumental? Vi tror inte det. 
Vi tror den ska vara högst integrerad i staden, erbjuda nya stråk, platser och samtidigt inte ta över i den trevåningsstad som Skellefteå är. Men en än mer 
relevant fråga än vad Skellefteå är idag blir förstås; vad är Skellefteå och kulturhusets kontext i framtiden?
Klart är att det kommer en ny viktig nod i form av ett resecentrum, att Kanalgatan skulle kunna utvecklas till ett vidsträckt grönstråk och att stråket kommer 
bli populärt när det ger ordentlig plats för gång och cykel. Söder om detta ligger älven och stadsparken som är den stora centrala platsen för rekreation 
under bar himmel. Tydligt är också att omgivningen har stor förtätningspotential och med sitt läge söder om spåren skulle Södra Järnvägsgatan kunna ha 
en högre bebyggelse som kopplar till Skellefteå Krafts huvudkontor. Vi föreställer oss en framtid där området har fått långt många fler nya tillägg än ett 
kulturhus och ett resecentrum vilket skulle ge Kulturhuset ett tätare och än mer urbant sammanhang än idag. Förslaget drar sig tillbaka från Trädgårdsgatan 
för att ge rum för individuella förplatser till de olika delarna av kulturhuset och ett generöst stråk. Tillsammans skapar dessa förplatser en helhet som vi kallar 
för Kulturparken. Parken som på sätt och vis ersätter Trädgårdsgatan blir en plats på de gående och cyklandes villkor. Som sådan blir den en viktig koppling 
eller axel mellan två noder i staden: torget och det nya resecentrumet. 

KULTURPARKEN

En långsträckt park löper längs kulturhusets västra fasad. Parkens olika delar bildar förplatser till vart och ett av programmen inne i Kulturhuset. De olika 
delarnas funktion speglar den verksamhet som den bildar förplats till. Parken är dels ett stråk men också ett besöksmål i sig självt, särskilt för barn och unga. 
Parken innehåller interaktiva konstnärliga utsmyckningar och skulpturer och har en fantasieggande gestaltning. 
Genom att förlägga ett parkstråk hit där många människor rör sig får även dessa en relation till Kulturhuset även om de inte besöker själva byggnaden. Detta 
i sig sänker tröskeln till att besöka någon av de många verksamheter som samsas här. 

Parkens gestaltning 
Platsgjuten betong utgör parkens golv. Ett brett gångstråk löper genom hela parken. Framkomlighet för ett fåtal fordon behöver säkerställas och för 
trafiksäkerhetens skull markeras en enkelriktad körbana med en låg kantsten. Körbanan medger framkomlighet för räddningsfordon och leder till parkering 
för rörelsehindrade. Cyklister får samutnyttja körbanan då det förekommer en mycket begränsad mängd trafik på den.

Den platsgjutna betongen får olika behandling framför Kulturhusets olika delar. Betongen räfflas på olika sätt med olika grovlek på borste och med randning 
i olika riktningar samt olika kulör på ballasten. Lekfull och oregelbundet placerade belysningsstolpar med linspänd belysning utgör parkens tak. Flerstammiga 
uppstammade träd som t.ex. häggmisplar med vårblomning och vacker höstfärg planteras. Parkens olika delar består av en entréplats med uteservering i 
söder. Här finns stora bänkar att samlas vid samt en stor uteservering i söderläge. Norr om entréplatsen ligger biblioteket. Möbleringen utgörs av bekväma 
läsplatser med och utan bord. Ett vattenspel skapar en rofylld stämning. Vattenspelet blir också ett lekelement. Utanför teatern finns en större öppnare plats 
för temporär utomhusteater eller konsert i mindre skala. Långa bänkar längs fasaderna kan kompletteras med fler sittplatser. Norr om utomhusteatern finns en 
plats för musiklek. Här kan ett piano ställas ut sommartid och permanenta lekinstrument ordnas, t.ex. klockspel och plattor man kan gå på som framkallar ljud.  

Utanför stora gästscenen finns sittplatser. Hotellfoajéns bar kan flytta ut möbler för uteservering sommartid. En möbleringszon och zon för snöupplag löper 
längs hela parken. En större cykelparkering anordnas i söder. I stråket längs Kanalgatan anläggs en park för omhändertagande av dagvatten. Parkstråket 
kan även innehålla funktioner som sport och lek. Kulturhusets tak utgörs av ett biotoptak för dagvattenhantering.
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Torget

Kanalgatan

Kulturhuset

Södra Järnvägsgatan

Resecentrum

N

FUNKTIONSINDELNING

De individuella programmen definieras 

av en nordsydlig skiktning från torget 

till spårområdet, där verksamheterna 

placeras in i varsitt band. Varje bands 

volym definieras av sitt program vilket 

ger dem en individualitet. De olika 

funktionerna ställer sig axel mot axel och 

ordnar sig så att de som har mest ut av 

att stå bredvid varandra gör det för att 

skapa bästa möjliga synergieffekter. 

GRADER AV ANVÄNDNING

Banden också skiktade i östvästlig riktning för det 

gemensamma kopplingarna. I det första skiktet ligger 

kulturparken som skapar förplatser. Nästa skikt är ett 

långsträckt gemensamt foajérum som kopplar till alla 

verksamheter i nästa skikt. Längst bak och dolt för den vanliga 

besökaren ligger personalen, dekoreren och varornas flöden. 

Skiktningen skapar olika grader av användning där vilket 

sänker tröskeln och och det skapas ett band mellan människa 

och byggnad redan vid den lägsta graden av använding; den 

när man rör sig genom och tar del av Kulturparken.

KONTAKTYTA MOT STADEN

Förslaget har utarbetats för att ha maximal kontaktyta 

mot staden längs de mest publika stråken. Kontakten 

skapas med byggnadens gemensamma entréplan. Fasad-

erna ligger i bra solläge och byggnadens livförskjutningar 

skapar intima stadsrum intill dessa. 

Längs Torgatan skapas också intressanta, lite mer dolda 

kvalitéer. Här ligger konsthallens bakentré som används 

av det flexibla utrymmet vid exempelvis vernissager. Här 

ligger också en bakficka, en liten intim pub.

  

Vy ner mot torget från resecentrum

Vy - Punkt A
Vy -  Punkt A
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Biblioteket -  vy mot torget

Sektion A-A 1:200

Sektion B-B 1:500

Sektion C-C 1:500

Sektion D-D 1:500
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Fasad söder 1:200 Fasad väster 1:500

FOAJÉRUMMET - ETT ÖPPET OCH SAMMANBUNDET STRÅK I STADEN

Med ett långt och sammanhållet foajérum likt en publik gata, med shop och café i ena änden och hotellets bar och lounge i den andra skapas en kontinuerlig 
publik vandring genom en sekvens av rum från torget ända upp till resecentrum. Det blir ett rum, öppet för allmänheten utan inträdesbiljett, befolkat med 
människorna i staden. En potentiell scen där många olika typer av aktiviteter kan äga rum. Från det publika oprogrammerade foajérummet når man in i 
varje verksamhetsvolym som innehåller specifika rum för varje kulturform: scener, konsthallar, bibliotek och hotell. Foajerummet är lättläst och tydligt men 
ändå rumsligt spännande med sina varierande takhöjder, utrycksfulla armaturer, böljande undertak, skulpturala trappor och balkonger samt ett golv 
med insprängda ramper och avsatser. Rummet möbleras lätt och informellt och är under ständig förändring. Här kan någon av konstverksamheterna ha 
en konstbiennal, 1200 personer äta en bankettmiddag eller en skatetävling äga rum som helt river ner gränserna för vad man får och inte får göra i ett 
kulturhus.  
Vintertid används de energieffektiva vindfången till var entré medan sommartid kan fler partier ställas upp och gränsen mellan ute och inne bli än mer 
upplöst.  

STADSBIBLIOTEKET

Biblioteket är en populär plats med många besökare som med sin närvaro befolkar kulturhuset sett från torget. Biblioteket är därför det som vi bedömer ha 
störst potential att bidra till det vardagsrum som vi vill skapa med förslaget. Den informella stämningen som finns här sprider sig längs med foajérummet och 
gifter sig med hotellfoajén. Med sitt breda och folkliga program utan inslag av kommers är det ett välkomnande rum där alla kan känna sig hemma. 
Biblioteket i sig ligger i två öppna och genererösa plan med en bred och skulptural trappa som leder upp till det övre. Miljön är enkel och informell och 
möjligheterna är många. Den mer studieinriktade delen som ligger lugnt och tyst längst in på nedre planet. Det övre planet är mer öppet och lekfullt. Här 
ligger barn och ungdomsavdelningen. Från denna våning kan man dels få utblickar mot torget och dels ner i det långa foajérummet. Här finns ett enklare 
intimt rum för sagostunder, filmvisningar etc.  
När biblioteket är stängt så fungerar fortfarande foajédelen genom att endast trappen stängs och ett säkerhetsjalusi dras för i gränsen mellan WC paketet 
och bibliotekets bakre delar, bibliotekets personal har sina arbetsplatser i anslutning till Biblioteket tillsammans med alla de andra som arbetar i kulturhuset. 

SKELLEFTEÅ KONSTHALL OCH MAN

Allra närmast torget ligger en mindre volym med de två konstfunktionerna på varsin våning. Tillsammans bildar de en volym som ansluter till den skalan som finns längs 
Kanalgatan idag. I markplan ligger en populär shop och kafé som ansluter sig till den kommers som finns runt torget. Caféet har sin uteservering i bästa sydvästläge och 
befolkar såväl kulturhusets front som Kanalgatan. Att lägga dessa funktioner här är en av förslagets strategier att sänka trösklarna och bjuda in brett till huset. Resterande 
del av markplanet vet man aldrig vad man ska förvänta sig av. Det är ett stryktåligt rum, en bångstyrig del av kulturhuset. En gång var det ett performance där som 
som får halva Skellefteå att gå i taket och ibland är den delen avstängd för att värdefull konst ska lastas in. Då står därinne en lastbil som förklarar rummets stryktåliga 
karaktär. Till vardags använder ofta verksamheterna även denna yta till inkluderande och medskapande verksamhet såsom workshops och föreläsningar. Här hålls en 
levande diskussion om konst på en av de mest publika platserna i staden och alla är naturligtvis välkomna. Den publika placeringen av ett sådant rum säkerställer att 
denna diskussion alltid hålls vid gott liv i Skellefteå. 
De två nästföljande planen tillhör MAN respektive Skellefteå Konsthall. De är stora öppna utställningsrum som med sina otraditionella fönsterband utmanar ”the white 
box” som anses neutral. Men är det neutralt eller är det snarare exkluderande. Det vita rummet kommer med oron över att inte förstå och att konst är något svårt. Genom 
förslaget små förändringar av den vita boxen vill vi skapa ett mer inkluderande rum. Vid exponering av konst som är känslig för solljus kan mörkläggning användas.  

FASADKONCEPT
Fasaden består av en sinuskorrugerad 
rostfri plåt som är uppförstorad
i sin skala i jämförelse med den vi är 
vana att se. Sinuskurvan har 900mm 
mellan perioderna.  
Materialet är underhållsfritt, robust och 
refererar till bruksbyggnader samtidigt 
som skalförskjutningen ger den en helt 
unik gestaltning.

TAKTERRASS
Takterrass med bar, soldäck, uteduschar 
och en 360 grader pool 
1:200
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Plan 17 

Plan 5

Plan 2 Plan 1 Plan -1

Interna funktioner Publika funktioner

1500 PERS
STÅPLATSER
SITTPLATSER PÅ BALKONGER

SCENERNAS FLEXIBILITET

GÄSTSCEN

BLACK BOX STOR

STÅPLATSER

1200 PERS
HEL SALONG

300 HEL SALONG

TVÅ SKILDA 
SALONGER 

TVÅ SKILDA 
SALONGER 

FYRA SKILDA 
SALONGER 

FYRA SKILDA 
SALONGER 

VÄND SALONG
 

Foajérummet

Plan 4 Plan 3

Plan 16 Plan 15 Plan 14 Plan 6-13

VÄSTERBOTTENTEATERN
Teatern har ställt sig axel mot axel med inlastning och dekorverkstäder / ateljéer. I sin absoluta närhet har den också loger, artistfoajé och allt som program-
met beskriver för en väl fungerande verksamhet. Gradängerna med stolar kan skjuts in i förvaringsväggar för att ge ett plant golv. Inget av detta maskineri 
märker dock besökarna som kommit antingen via övrig foajé eller också den egna entrén från Kulturparken. Nu står de förväntansfulla i Foajén med en mag-
nifik takhöjd med det böljande taket högt däruppe. En hotellgäst är på väg upp till hotellet men bestämmer sig spontant för att gå och se den pjäs som strax 
ska börja. 
Blackboxen kan delas i upp till fyra delar, alla med kontakt från foajén eller egna entréer från gatan. Om ingen teater spelas vid en given kväll kan 
Artistfoajé och Maskloge bilda egna foajér till Blackboxen när den är delad. 

ARBETSPLATSER - VI I HUSET
Stor vikt har lagts vid att samla alla som dagligen eller under en period arbetar i huset. De som arbetar i hotellet och de som arbetar i kulturhuset kan dessu-
tom dela lunchmatsal för att ytterligare skapa en ”Vi” känsla i huset.
Arbetsplatserna löper längs med Torggatan i två våningar vertikalt i samband med inlastning. I den korsning som bildas finns gemensamma utrymmen som 
lounge och pentry. Här möts du på luncher och fika oavsett vad din roll är inom Kulturhuset. Goda kopplingar finns även till logerna från detta utrymme. 

GÄSTSCEN
Gästscenen har även den placerat sig bredvid inlastningen för att lätt kunna ta emot den dekor eller rig som gästande uppsättning har med sig. Scenen är 
nedsänkt för att hålla nere byggnadsvolymerna. Scenen är ytterst flexibel och delningsbar vilket skapar spännande förhållanden till scenen.  

HOTELL / KONGRESS / RESTAURANG / SPA 
Hotellet är det första man möter som besökare när man anländer till Skellefteå. Det är en slank och hög volym som står i pendang till Skellefteå Krafts huvudkontor. 
En rak axel från Resecentrum till Kulturhusets norra huvudentré ska locka alla som just anlänt, vare sig det är besökare eller Skellefteåbor, att röra sig mot torget och 
centrum via en vandring genom Kulturhuset. Det första man kommer till är då Hotellets foajé. Väl inne möts man av en öppen lounge och hotellets bar och reception. 
Foajén blir ett lika naturligt stråk att ta som att gå utomhus. Genom detta publika stråk så skapar många fler en relation till Kulturhuset. 
Hotellets foajé befinner sig på två plan i en öppen vertikal relation. På planet ovanför dessa ligger Serviceytor för kongressverksamheten även dessa kan användas 
som hotellets foajé. I och med att hela Kulturhusets långsträckta foajé består av en serie rum där hotellets foajé är den första är det lätt att se att synergierna och de 
positiva effekterna att blanda dessa funktioner är många. Inte minst för hotellgästerna som får en mycket rik upplevelse. 
Från hotellrummen får man en spektakulär vy över staden, inte minst ner emot älven dit hotelltornets publika delar har riktats. 
Näst högst upp finns ett paket med restaurang och spa. Restaurangen har en del med dubbel takhöjd som inkluderar en skybar och en hylla som kan användas när 
besökarantalet överstiger den mängd som det första planet rymmer. Dessa två delar går även de att dela av för att skapa ännu intimare karaktär på restaurangen. 

Högst upp i hotellets torn finns ett spa med en utomhusdel på en spektakulär takterrass. Här befinner man sig på en ö som omgärdas av en pool som går 360° 
runt om tornet. Våningen blir något väderskyddad genom en trä och glaskonstruktion som skyddar emot vindar och till viss del emot nederbörd. Det lätta 
klimatskalet förlänger säsongen för takterassen. Hit upp kan mat beställas från restaurangen under. På terrassen finns en bar, lounge, duschar och grönska.    
En större kongress kan åstadkommas genom att hotellet använder sig av gästscenen, flexibla lokaler, konferensrum, hotellfoajé och det större köket på plan 3. 
Kongressen kan även sräcka sig över och använda black box liten och ytterligare flexibla lokaler utan att störa övrig verksamhet.  
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YTSAMMANSTÄLLNING

     
KULTURHUS      YTA m2   MATERIAL
            
Foajé        1200     Se detalj  
Garderob till publik      200     G: Betong V: Treskiktsskiva Gran UT: Metallnät
WC publika       145    G: Klinker V Kakel UT: Målade
Gästscen       1370    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Tekniskt tak med akustiklösning
Flexibla Lokaler      580    Lika Foajé, se detalj

Multimedia studio      50    G: Kubbgolv Furu V Målade UT: Metallnät

Loger för gäster      155     G: Linoleum V: Målade UT: Träullit 
Omklädningsrum för gäster     50    G: Linoleum V: Kakel UT: Målade
WC/Dusch i korridor      50     G: Klinker V Kakel UT: Målat
Artistfoajé Gästscen     40     G: Kubbgolv Furu V Målade UT: Metallnät
Artistfoajé VästerbottenTeaterm   40     G: Kubbgolv Furu V: Treskiktsskiva Gran UT: Metallnät
Black box stor       720    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Tekniskt tak med akustiklösning
Black box liten      170    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Tekniskt tak med akustiklösning
Repetitionslokal stor      165    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Träullit 
Repetitionslokal liten     80    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Träullit 
Verkstäder och ateljéer     820    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Träullit 
Biblioteksytor publika      1675     Lika Foajé, se detalj
Utställningsytor      470     G: Betong, Vitmålad treskiktsskiva UT: Träullit 

Arbetsplatser       860    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Metallnät
Admin ytor förråd/arkiv/kopiering   70    G: Linoleum V: Målad gips UT: Träullit 
Loger för egen personal     100     G: Linoleum V: Målad gips UT: Målade
Omklädningsrum för egen personal   40     G: Linoleum V: Målad gips UT: Målade
Förråd för Västerbottensteatern    250    G: Linoleum V: Målad gips UT: Målade
Förråd och magasin för biblioteket    400    G: Linoleum V: Målad gips UT: Målade
Förråd gästscen      160    G: Betong V: Målad gips UT: Målade
Förråd för utställningslokalerna   100    G: Betong V: Målad gips UT: Målade

In- och utlastning      170     G: Betong V: Träpanel UT: Träullit

Vaktmästeri, städ, avfall     400    G: Linoleum V: Målad träpanel UT: Träullit

HOTELL
Reception och lobby      670     Lika Foajé, Se detalj
Hotellrum       4565     G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Målade
Spa       450    G: Kubbgolv Furu / Klinker V Träpane / Kakel UT Träribbor likt foajé
Konferensrum      830    G: Kubbgolv Furu V: Glasväggar / Treskiktsskivor UT: Metallnät
Serviceytor konferensdel     270     Lika Foaje, Se Detalj
Restaurang       540    G: Betong V: Treskisktsskiva Gran UT: Metallnät
Uteservering     På Takterass    G: Trall Organo Wood V: Limträstomme med glaspartier UT: Himlen
Restaurangkök med förvaring    600     G: Klinker V: Kakel UT: Målade
Personalutrymmen      150    G: Kubbgolv Furu, Målad träpanel UT: Träullit
Förråd        200     G: Linoleum V: Målad gips UT: Målade
In- och utlastning      60    G: Betong V: Träpanel UT: Träullit
Vaktmästeri       50    G: Betong V: Träpanel UT: Träullit
Pub Bakfickan      50    G: Betong V: Träpanel UT: Träullit

Brutto:      TOTALT 22925 kvm  
Netto:      TOTALT 18965 kvm 

G: Golv
V: Vägg
UT: Undertak                     
    
      

MATERIALKONCEPT OCH LIVSCYKELPERSPEKTIV
 
Byggnaden består av material som är särskilt utvalada för dess hållbarhet 
ur ett livcykelperspektiv. Det är biobaserade material med lång hållbar-
het. Förstahandsvalet är lokala träprodukter i allt från stomme till ytskikt. 
Isolering är tänkt att bestå av Pavatex, ett skivmaterial sammanpressad 
av träfiber.  Materialen ska vara återvinningsbara och vara en del i av ett 
cirkulärt kretslopp. Byggnadsdelarna är tänkte att vara demoterbara och 
separerbara så att de kan plockas ner och renoveras eller bytas ut över 
tid. Vid en eventuell demontering av hela byggnaden kan de återanvän-
das på annan plats eller separeras för återvinning. 
Byggnaden i sig har en enkel uppbyggnad med ett robust grid om 1800 
mm. Inom klimatskalet är det möjligt att bygga om och förändra byg-
gnaden över tid.  

Fasaden i uppförstorad sinuskorrugerad plåt är underhållsfri och återvin-
ningsbar. 

KONSTRUKTION

Stommen är en kombination av pelare och balk samt skivverkan. Konstruk-
tionen består av runda limträpelare som är avstyvade av KL skivor för att 
minska knäcklängden och motverka sjuvning i systemet. Även hotellet är 
tänkt att byggas av limträ vilket skulle göra det till världens högsta byg-
gnad i trä. Konstruktionen på tornet är en kombination av betong i hisshakt 
och en skivkonstruktion av hotellrummens mellanväggar. 

INTERIÖRT

Publika Ytor:
Foajén är en förlängning av utemiljön och har ett betonggolv som följer 
landskapet utanför. Materialiteten i foajén är varm och inbjudande med 
mycket trärena ytor. 
Bruksmiljö / Verkstad:
Kubbgolvet som är historiskt vanligt i verkstäder och andra bruksmiljöer 
används för dess robusthet och ljuddämpande egenskaper. För övrigt är 
väggarna klädda i slitstark träpanel och taket enkelt med Träullit. 

Kontor / Kongress:
Glassväggar, metallmesh som undertak och hög finish i kombination med 
robusta material som kubbgolv och träpaneler ger en avspänd och mod-
ern miljö.   

MILJÖBYGGNAD SILVER

Förslagslämnare bedömmer det fullt möjligt att uppnå minst MiljöByggnad 
Silver med förslaget. 

Energianvändning
Byggnaden består av massiva material som lagrar värme och jämnar ut 
temperaturen mellan dag och natt. Den värme som inte lagras i material 
återvinns i med hjälp av effektiv återvinning av värme ur den frånluft som 
sugs ut ur byggnaden. 

Solvärmelast
Alla glaspartier mot S, O och V har inbyggd solavskärmning. Solavskärm-
ningen leder värmen till solelsdrivna ventilationsturbiner som skapar en 
naturlig ventialtion utan energiåtgång. 

Energislag
De stora taken möjliggör egen elproduktion som komplement till den lokala 
gröna elen från vattenkraft. Kulturhuset har god potential att enbart an-
vända sig av enbart förnyelsebar energi och grön Fjärrvärrme. 

Ljudmiljö
Undertak har gott om utrymme för ljudabsorbenter. Undertaken i trä är 
perforerade med ljudabsorbenter bakom. I Foajén har taken en böljande 
form som i sig är effektiv i att motverka långa efterklangstider. 
Bjälklag: Bjälklagen i trä har en pålgjutning i betong för att öka vikten och 
därmed minska svängningar i dem för att åstadkomma tysta tunna bjälkag 
i trä. 
Övriga Golv: Kulturhusets vanligaste golvtyp är Kubbgolv, dess uppbyg-
gnad av stående ändträ gör det till en utmärkt ljudabsorbent i exempelvis 
verkstäderna. 

Termiskt Klimat Vinter / Termiskt Klimat Sommar
Alla entréer har effektiva vindfång som används under kallare delar av 
året. På sommaren kan byggnaden öppnas upp ytterligare. 

Dagsljus
Alla funktioner med stadigvarande vistelse har förlagts med goda 
dagsljusförhållanden, även kök. 

      
      

Träfiberisolering    

Treskiktsskiva

Fasaddetalj

Sinuskorrugerad plåt

Krattad Betong

Träullit

FoajédetaljUndertak metallnät 

Kubbgolv

Detaljsnitt  1:50
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Kulturhuset från Kanalgatan
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HÖGT OCH LÅGT

Kulturhus. För vissa en självklar del av ett urbant liv, även i en mindre stad som Skellefteå, för andra något man besöker i storstan, för en tredje är Skellefteå storstan och för en fjärde är hela begreppet 

främmande och lite skrämmande. I Skellefteås kulturhus vill vi anamma detta. Här finns plats för allt och alla. Plats för det fina, det tankeväckande, det revolutionerande; det “höga”. Men också för det 

opretentiösa, det direkta, det vardagliga; det “låga”. En avslappnad miljö som varken gör skillnad på folk och folk eller högt och lågt. En byggnad som njuter av att erbjuda båda och gärna samtidigt. 

Med en uppmuntrande ton bjuder Skellefteås nya kulturhus in alla i den trävarma foajén; Skellefteås nya vardagsrum.  
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FUNKTIONSINDELNING

De individuella programmen definieras 
av en nordsydlig skiktning från torget 
till spårområdet, där verksamheterna 
placeras in i varsitt band. Varje bands 
volym definieras av sitt program vilket 
ger dem en individualitet. De olika 
funktionerna ställer sig axel mot axel och 
ordnar sig så att att de som har mest ut 
av att stå bredvid varandra står så för 
att skapa bästa möjliga synergieffekter. 

GRADER AV ANVÄNDNING

Banden också skiktade i östvästlig riktning för det gemensamma 
kopplingarna. I det första skiktet ligger kulturparken som 
skapar förplatser. Nästa skikt är ett långsträckt gemensamt 
foajérum som kopplar till alla verksamheter i nästa skikt. Längst 
bak och dolt för den vanliga besökaren ligger personalen, 
dekoreren och varornas flöden. 
Skiktningen skapar olika grader av användning där vilket 
sänker tröskeln och och det skapas ett band mellan människa 
och byggnad redan vid den lägsta graden av använding; den 
när man rör sig genom och tar del av Kulturparken.

KONTAKTYTA MOT STADEN

Förslaget har utarbetats för att ha maximal 
kontaktyta mot staden längs de mest publika 
stråken. Kontakten skapas med byggnadens 
gemensamma entréplan. Fasaderna ligger i bra 
solläge och byggnadens livförskjutningar skapar 
intima stadsrum intill dessa. 
Längs Torgatan skapas också intressanta, lite 
mer dolda kvalitéer. Här ligger konsthallens 
bakentré som används av det flexibla utrymmet 
vid exempelvis vernissager. Här ligger också en 
bakficka, en liten intim pub.
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