
KULTURIDUR 

Mötesplats och Kulturarena

Skellefteå kommun strävar efter tillväxt. Därför är det viktigt att 
sätta riktningen mot rätt mål, för att utveckla staden. Skellefteås 
nya kulturhus skapar karaktär och manifesterar sin plats i staden 
för att bli en av de viktigaste kulturarenorna i Norrland. Därför 
sätter förslaget riktningen mot människor precis så som Skellefteå 
gör.
För att omfamna och uppskatta styrkan av interaktion mellan män-
niskor, öppnar sig vårt förslag ut mot folklivet på Trädgårdsgatan 
och torget, stärker kontakten med järnvägsgatan och knyter sam-
man nord och syd, för att åstadkomma bästa möjliga samhörighet 
och tillgänglighet. Vårt förslag bejakar folklivet på gatan, utan att 
åsidosätta kommunikation mellan byggnaden och folket, för att 
synliggöra aktiviteter och rörelser inne i byggnaden. Vi tänker oss 
en byggnad som är inbjudande, transparent och skapar flöden. Vi 
tänker oss en byggnad som skapar synergier, en byggnad som 
stimulerar och utmanar nyfikenheten.
Vi låter arkitekturen uttrycka sin betydelse genom att lyfta stora 
volymer och skapa interaktion mellan byggnadens delar för alla 
besökare. Vi varierar skalan i de offentliga rummen som övergår 
från en aktivitet eller funktion till en annan, i ett sömlöst aktivi-
tetslandskap - separerade med färg, ljus, nivåskillnader eller form-
språk. Teatervolymerna nås genom en dramatisk, stundom poet-

isk väg upp i entrérummet. VI tänker att den bästa lösningen för 
stora konstruktioner som teatrar och konsthallar, är att tydliggöra 
dess tyngd och exponera dess betydelse för staden – det här är 
vårt “Kulturhus som vågar”. 

Vårt förslag är enkelt, som en följd av kontexten. Först av allt har 
vi mer än tre aktiva fasader mot gator, stråk och torg, vilket inbjud-
er Skellefteåborna att söka sig till sitt nya kulturpalats. På bygg-
nadens södra sida manifesteras kulturens betydelse genom att 
låta Gästteaterns volym sticka ut och markera fonden till torget. 
Huvudsakligen som framtida utvecklingstanke när Kanalgatans 
betydelse som genomfartsstråk minskar och den framtida parken/
torget med angöring mot kulturhus stöder den Urbana miljön. 
Mot norr placerar vi bibliotek, hotell och aktiviteter som även tillta-
lar mer långväga besökare genom närheten till det framtida rese-
centrumet. Här finns möjligheter till samnyttjande av parkeringsy-
tor, boende, underhållning och en stimulerande väg in till stadens 
centrum, möjligheten att njuta av kost, konst och kultur.
Den viktigaste delen är sambandet mellan nord och syd. Vårt 
förslag föreslår inte att spegla gatan utan att använda Trädgårds-
gatans fotgängarflöde till att interagera med den mest attraktiva 
fasaden i staden. 
Platsen i staden stärker Trädgårdsgatan som förbinder resecenter, 
kulturnod och handelscentrum med älvlandskapet. Vi föreslår att 
man separerar gångtrafikanter och bilism, och minskar trafikdens-
iteten på Kanalgatan förbi kulturhuset.

Situationsplan Trafik. Skala 1:1000

Situationsplan Stråk. Skala 1:1000
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PRINCIPER

Bottenvåning. Skala 1:200
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KOMMUNIKATION

Typologi med funktion
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Vy från torgetSituationsplan 1:400

Plan 3.  Skala 1:400

Berättelsen om KULTURIDUR

Kicki 52, kulturkonsument 
Med målmedvetna steg går Kicki längs torget. Kulturhuset reser sig stolt och blir 
en fond för torget. Kvällssolen förgyller fasaden i värmebehandlat trä. Teaterentrén 
är upplyst. Kicki ser att hotellets fasad skimrar i rött och förstår att det kommer bli 
fullsatt ikväll. Hon hinner upp till Skybaren - eller skall hon se om några kändisar 
sitter i hotellets teaterbar? Kicki stannar till och tittar in genom glaspartiet till repe-
titionssalarna. 

Ursula 50, artist

restaurangen, med majestätisk utsikt över staden och älven. Nu har hon precis 
avslutat dagens repetitioner inför ett fullsatt torg och har tid över att upptäcka KUL-
TURIDUR. Ursula hade inte uppträtt på en öppen scen tidigare men uppskattade 
känslan av att nå en publik utöver den vanliga. Skellefteå har lyckats ge invånarna 
något att vara stolta över. Huset är generöst och genom att röra sig mellan hotell-
rummet och gästscenen får hon del av Skellefteås breda kulturscen. Ursula går 
genom hotellets lobby förbi baren, fram till caféet där doften av kaffe och nybakat 
bröd blandas med sorl från familjer på väg ut från biblioteket. Hon förundras över 
alla aktiviteter i rummet mellan huset och staden. En förskoleklass med lärare står 
på scenen i teaterfoajén och sjunger sommarvisor. En trubadur underhåller ett 
sällskap på väg till kvällens nöjen. Genom de höga glaspartierna mot torget ser 
folkmyllret ut att röra sig i alla riktningar - fantastiskt! 

Lars 35, förälder
De skyndar fram mellan konstmontrarna på gågatan på väg mot entrén med de 
överhöga dörrarna. Toaletterna vid biljettautomaterna är fräscha och lyxiga och 

Kom nu Tuula! ropar Lars till dottern. Utanför möts de av en fnittrig förskoleklass 

med biljettkassan att kvällens operaföreställning är utsåld. Vilken tur att han re-
dan köpt två biljetter, för ikväll ska han överraska sin kärlek med opera och supé 
i det prisbelönta köket. Kanske unnar de sig ett bad i skybaren efteråt? Tuula 
tar pappa i handen och de går ut på Kulturgatan, där skyltfönstren rymmer både 
performanceartister och dansuppvisningar. I en av montrarna görs reklam för bib-
liotekets utställning ”Barn och kultur” och Lars tittar stolt på skulpturen som Tabita 
gjort. De närmar sig trappan till biblioteket, där en ung man står i talarstolen och 
läser dikter för den som vill lyssna.

Tuula 5, barn 
Hon tröttnar aldrig att springa igenom konstmontern på gatan och se vad som 
är nytt från förra gången. Att stå och titta ner i det stora svarta rummet - det var 
spännande. Idag sjöng en ensam tant där. Högst upp i det höga huset brukar hon 
åka med pappa. Man ser hela stan! Tuula gillade hängmattorna i biblioteksparken 
på taket och att man kunde sitta under jättestora parasoll och lyssna på sagor. 
Tuula vinkar åt sina kompisar på caféscenen. Inne i biblioteket, på barnens textilk-
lädda scen, berättar en gubbe historier. Tuula springer fram till monterväggen där 
hennes skulptur ställs ut. Visst ser man att det är Jimmie Ericsson? Tuula minns 
hockey-matchen med pappa. Åh, vad trapporna är roliga! Och att alla glas går ner 
till golv, man missar ju nästan ingenting. 

Ulrik 70+, pensionär
Ulrik ser fram emot kvällens konsert med operasångerskan, som brukar uppträ-
da på stora scener runtom i världen. Egentligen går han inte ofta på opera men 

Tack vare Stadsbibliotekets generösa öppettider, nyttjar han och vännerna det nya 
kulturhuset oftare än han tänkt sig. Det nya KULTURIDUR ligger nära mataffären. 

nytt att ta del av. Det är trevligt att vistas i folkvimlet. 

Roberto 18, resenär
Tåget glider in mot Skellefteå central. Resan har varit lång och han väcks 
av nya kulturhuset KUTURIDUR, som sticker upp från stadssiluetten. 
Skellefteås nya landmärke skimrar. På den skuggade fasaden visas ko-

i kulturhuset är övertäckt. Biblioteket som är resecentrats väntrum har 
kvällsöppet. Skrattande gäng kommer ut från intilliggande rum. Blicken 
dras till MANs konsthall som i fristående montrar visar den senaste ut-
ställningen ”Ung konst”. Den fria väggen hade ett nytt motiv idag, berättar 
en äldre man som passerar. En grupp tränar danssteg bakom det skira 
glaset. I teaterbaren väntar hans sällskap. Det blir första gången som de 
träffas på riktigt. Efter månader av Flikr, Snapchat och Kik är IRL skönt. 
Lika förvånad över hur varmt det kan vara i Norrland lika förvånad blir 
Roberto över att det står en snöskoter på ett podium vid hotellreceptionen. 
De möts i en stor kram.

Irma 35, ingenjör
Irma ser fram emot konferensen om hållbart byggande i Träbyggandets 
huvudstad. Hon parkerar lånecykeln väderskyddat och checkar in den via 
appen. Miljöbyggnad Silver står det på en plakett i entrén. Huset KULTU-
RIDUR, med hållbara lösningar har blivit ett begrepp. Geniala grepp har 

att kunna ändra rumshöjden! Irma känner doften av trä när hon rör sig 
genom huset. Massivträ, limträ och välisolerade utfackningsväggar tillsam-
mans med tunga material för dess goda akustiska egenskaper. Hur har 
man förverkligat allt utan att göra avkall på projektekonomin?

Dana 28, dramatiker
-

uationen i Storbritannien, för första gången upp utanför landets gränser. 
Att det blev Skellefteå beror till stor del på Västerbottensteaterns digitala 

-
tas i verkstäderna inför premiären kommande vecka. Dana är förväntans-
full inför repetitionerna och tror att scenrummet och salongen ska förstärka 
hennes historia. Samarbetet mellan verksamheterna i huset har redan gett 
henne idéer till nya historier. 

Urban 24, konstnär
Det här är första gången Urban ställer ut sina egna alster i MAN:s utställn-
ingshall. Tidigare har han anordnat workshops för skolklasser och nyan-
lända, som fått pröva många tekniker och olika sätt att uttrycka sig. Att få 
möjlighet att synas i KULTURIDUR känns stort, med husets tillgänglighet 
och centrala läge nås en större och bredare publik. Lokalen ger bästa 
tänkbara fond åt hans färgstarka verk och framhäver dem utan att hamn i 
fokus. 

Rune 58, vaktmästare
Egentligen är det rätt schysst att vara vaktmästare på det här bygget. 
Visserligen ingen dans på rosor för en som är höjdrädd. Bara idén att 
lägga poolkanten på kanten till avgrunden, mot det där tjocka fasadglaset 
på 19:e våningen. Utsikten är ju helt okej förstås. Ikväll ska de förnya sina 
löften. Middagen är bokad i Black Box där den där killen från Jörn som var 
så bra på Storklinta ska köra Standup på kvällen. Sen ska de bo på det 
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MILJÖBYGGNAD

Kort Sektion X-X skala 1:200

1 Energianvändning SILVER Energianvändning SILVER

2 Värmeffektbehov SILVER
3 Solvärmelast BRONS
4 Andel av energislag SILVER Energislag SILVER
5 Ljudklass BRONS Ljudkvalitet BRONS
6 Radonhalt SILVER
7 Ventilationsstandard BRONS

8 Kvävedioxid SILVER

9 Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER

10 Termiskt klimat vinter SILVER

11 Termiskt klimat sommar SILVER

12 Dagsljus BRONS Dagsljus BRONS

13 Legionella SILVER Legionella SILVER

14 Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER

15 Ufasning av farliga ämnen SILVER Utfasning SILVER

Byggnad

Material SILVER

SILVER

SILVER

SILVER
Innemiljö

Luftkvalitet BRONS

Termiskt klimat SILVER

Energi

Indikatorer i 2.1 och 2.2 Aspekter Områden

Effektbehov BRONS

För att det färdiga kulturhuset ska uppnå Miljöbyggnad klass Silver 
arbetar man vidare med att hitta lämplig avvägning mellan de olika 

indikatorer som ska bedömas i Miljöbyggnad

Vy från Rese Centrum
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Fasad mot Öster skala 1:200
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Vy från Torget
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Redovisning av ytor och material i tabellform

Vy från Inomhus till Torget

Sektion SK 1:200

Material Beskrivning: 

Tak: gummiduk EPDM, gröna tak
Beslagning rostfri plåt A4
Takavvattning invändig med vatten fyllt system
Fasad: thermowood paneler
Fasadpartier och fönster
Solskyddsmedel raster mot söder, öster och väster.
Fasadpartisystem
Glas Lågenergi
Utfackningsväggar med trästomme. Isogreen eller icell isolering i vägg. 
Stomme, platsgjuten betong i marknära delar och i akustikväggar  med högre krav. Cellplast i grund.
Prebaricerad betong.

Primär och sekundär stomme av limträ i lägre delar. Massiva trä element.

FUNKTION LOKALYTA, m2 ANMÄRKNING ANTAL GOLV VÄGG TAK ANM
Kulturhus

Foajé 1 200 *

Granitkeramik, mönsterläggning "trasmatta" in i 
byggnaden för att övergå i  stråk, mötesplatser, 
Scener och "Arenor" i olika nivåer med golv av 
massivt trä. Gradänger i ömsom sten, trä och 
textilmattor Målade väggar, scener med karaktäriserande kulörer

Svart tak med målade installationer, 
träpaneler under balkonger och terasser och 
eleverade volymer

Markyta ute fortsätter inne, sambandet 
inne - ute

Garderob till publik 200 ca 1 200 besökare * Massiv ek Garderober som stora  träboxar rummet kopplade eller fristående

WC publika 70 40 st publika wc * Granitkeramik Granitkeramik demonterbart akustikundertak

Gästscen 1400 1 200–1 500 platser 1 Textilmatta, höj och sänkbart
Varierande paneler i ömsom Trä ömsom Guldton, scenrum 
målade träpaneler Mörka akustikpaneler Variabel belysning

Flexibel lokal 150 1 Trä Massiv trä, Glas, vitmålat träraster Variabel belysning

Flexibel okal 80 3 Trä Massiv trä, Glas, vitmålat träraster signatur kulör på en vägg

Flexibel lokal 40 2 Trä Massiv trä, Glas, vitmålat träraster

Flexibel lokal 50 6 st totalt 1 Trä Massiv trä, Glas, vitmålat träraster

Caféscen
I anslutning till hotellets café. Skapas 
med hjälp av foajéytor och/ eller 
biblioteksytor i kulturhuset.

1
Trä eller textilgolv Målade väggar, scendraperier/Gobelänger

Något upphöjd scen, högt i tak, del av större 
rum

Multimedia studio 50 1 Textilgolv Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Loger för gäster 150 35–40 pers * Linoleum Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Omklädningsrum för gäster 25 2 Linoleum/trä Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

WC/Dusch i korridor 50
I anslutning till omklädningsrum och 
loger

* Granitkeramik Granitkeramik Gipsskivor, varierande höjder

Artistfoajé 60 I anslutning till scenerna och logerna 1 Trä träpaneler, målning, Gipsskivor, demonterbart akustikundertak

Black box stor 700 300 sittplatser 1 Linoleum / plywoodpaneler Akustikpaneler målning trä Tung stomme

Black box liten 160 100 sittplatser 1 Linoleum / plywoodpaneler Akustikpaneler målning trä

Repetitionslokal stor 160 80 sittplatser 1 Gummigolv slätt Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Repetitionslokal liten 80 1 Gummigolv slätt Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Verkstäder och ateljéer 800 1

Biblioteksytor publika 1 500 *

2 st utställningslokaler (240 m2 + Granitkeramik Målning, gipsskivor Akustikundertak, Gipspaneler

150 m2), pedagogisk yta (60 m2) Trä Trä akustukpanel, målning demonterbart akustikundertak

Arbetsplatser 708 73 st + 15 st * Linoleum/textil Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Administrativa ytor 70 Kontorsförråd, arkiv och kopiering Linoleum Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Loger för egen personal 100 14 st enskilda loger * Trä demonterbart akustikundertak

Omklädningsrum för egen 
personal

20 2 Plastmatta Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Förråd för 
Västerbottensteatern

250 Varav 50 m2 närförråd * Målad betong Målning, paneler av Plywood Målning

Förråd och magasin för 
biblioteket

400 Inkl återlämningsautomat * Trägolv Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak

Förråd gästscen 160 *

Utställningsytor 450 1

Förråd för 
utställningslokalerna

100
I anslutning till inlastning med hög 
säkerhetsklass och klimatanpassning

1
Målad betong Målning, paneler av Plywood Målning

In- och utlastning 100
3 lastbilsplatser varav 1 med hög 
säkerhetsklass och klimatanpassning

*
Målad betong Målning, paneler av Plywood Målning Synliga installationer

Vaktmästeri, städ, avfall 400
Gemensamt vaktmästeri, städ och 
avfallshantering för kulturhuset.

* Målad betong Målning, fibercement Målning

Teknik- och 
kommunikationsytor

2100 8 % kommunikation + 12 % teknik * Granitkeramik/plastmatta/målad betong Målning, gipsskivor demonterbart akustikundertak/målning
,

Hotell
Reception och lobby 600 Inkl. ”backoffice”, bar, café, kök 1 Textil, Sten, Trä, Massagolv, Thermowood Målning, gipsskivor Träraster, Akustikpaneler alt svart med synliga installationer

Hotellrum 5000 200 rum enligt beskrivning * Textil , granitkeramik Målning, gipsskivor Träraster Målade installationer

Spa 500 1 Sten, Keramik, trägolv, gran, björk, thermowood Sten, Keramik, Träpaneler, gran, björk, thermowood Målning, Akustikpaneler
Bastu landskap med olika teman, grånad 
gran, björk, thermowood, stamblöcke, mfl

Konferensrum 150 p 150 1 Textil Målade träpaneler Träraster, Akustikpaneler gran björk furu, Thermowood

Konferensrum 50 p 50 5 Textil Målade träpaneler Träraster, Akustikpaneler gran björk furu, Thermowood

Konferensrum 30 p 30 6 Trä/textil Målade träpaneler Träraster, Akustikpaneler gran björk furu, Thermowood

Konferensrum 15 p 15 8 Trä/textil Målade träpaneler Träraster, Akustikpaneler gran björk furu, Thermowood

Serviceytor  konferensdel 190
WC, garderober, sittytor, mingel, 
närförråd m m *  Granitkeramik, Trä, Sten, Plastmatta

Granitkeramik, målning gipsskivor, träpaneler 
akustikpaneler Träraster, Akustikpaneler gran björk furu, Thermowood

Restaurang 300 300–400 platser inkl bar 1 Granitkeramik/textil Målning ,  Gipsskivor, Träpaneler, Akustikpaneler
Målning, Gips, varierande höjder, delvis 
synliga installationer målade gran björk furu, Thermowood

Uteservering 1
Plattor av betong och natursten, Granitkeramik, 
Trädäck, Gröna ytor Betong, Träpanel Thermowood  Träpanel Thermowood på täckta ytor Belysning låga stolpar, RGB

Restaurangkök med 
förvaring 600 1 Massagolv Kakel Akustik undertak, Hygien
Serveringsyta för 1 200 
pers

Skapas med hjälp av ytor i 
kulturhuset * Textil, granitkeramik, trä Varierande, björkfanér Varierande

Personalutrymmen 140 * Textil Målning Gipsskivor Akustikundertak

Förråd 200 * Plastmatta Målning Gipsskivor Målning

In- och utlastning 50 1 Målad betong Målning, paneler av furuplywood Målning Synliga installationer

Vaktmästeri 50 1 Plastmatta Målning Gipsskivor Akustikundertak
Teknik- och 
kommunikationsytor 1700 8 % kommunikation + 12 % teknik * Granitkeramik/textil/målad betong Målning Gipsskivor/akustikpaneler av trä Akustikundertak, träullsplattor

FUNKTION LOKALYTA, m2 ANMÄRKNING ANTAL GOLV VÄGG TAK ANM
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23,2 m²
Rum B

58,6 m²
Rum A

33,8 m²
Rum C

Rum A
31,4 m²
Rum HK Rum HK Rum A

Rum B Rum B Rum B Rum B Rum B Rum B Rum B Rum B

Rum B Rum B Rum B Rum B Rum B Rum B

26,2 m²
Städ/Förråd

Bar

Disk

K Gr.KD.KK KKont.Bak.

Std.

T.
Frd.

 Frd. Frys

Frys

Typologi med funktion

Restaurang

Spa

Hotel

Gym

Orkester

Teater
Konsertsal

Administration

Varumottagning

Repetitionsal

Konst

MAN

Flexibel lokal

Bibliotek

Konferens

Arbetplats Vy från Rese Centrum 

Vy från Torget

Spa SK 1:400

Restaurang SK 1:400

Typrum SK 1:400

SEKTION SK 1:400

Bottenvåning skala 1:400

Funktioner Princip 

ENTRE
HOTELL
BIBLIOTEKET

RESTAURANG

KONST SCENEN

SPA SPA SPA 

KONFERENSBLACK GÄS
T

BOX S BLACK
BOX L

lyftbord


