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Från tidernas begynnelse och ända sedan de första tea-
trarna och kulturbyggnaderna blev byggda i antiken, har 
kunskap och kultur varit grundläggande - ja nästan ett 
grundämne för utvecklingen av vårt samhälle. Vi andas 
och lever för kulturen. Vi utvecklar oss genom utbytet av 
kunskap och ideer - när vi möts på kongresser, studerar 
bibliotekens skatter, besöker kulturutställningar, ser ett 
teaterstycke eller blir rörda och förtrollade av musikens 
universum. 

I Skellefteå Kulturhus ska idéerna brytas och få lov till 
att ta plats. Det nya Kulturhuset i Skellefteå förbinder 
och hämtar inspiration från regionens många kulturella ri-
kedomar och skatter - ett område präglat av otaliga gruv-
fält där det utvinns viktiga mineraler och metaller som är 
med och formar samhällets utveckling. Skellefteå Kultur-
hus blir en smältdeg av ädla, allvarliga, kul och speciella 
ideer - som en gruva med kulturella rikedomar och skatter 
som ska upptäckas och inspirera framtidens utveckling. 
Kulturhuset blir en Kulturgruva i “Guldstaden” Skellefteå. 

Kulturhuset utformas som en skulptural figur med två 
höjder som är orienterade och anpassade till staden och 
dess kontekst. Höjderna är sammanbundna med mjuka, 
vertikala och dynamiska linjer som vackert samlar husets 
geometri och skjuter upp mot himlen. Utformningen ger 
en lätthet och poesi som motspel till husets skala. 
Kulturhusets lätthet framstår nästan som en lockande 
inbjudan till att komma in - som ett scendraperis mjuka 
posei ger förväntningar om att något kommer att utspela 
sig. Som ett draperi är fördraget innan föreställningen 
börjar, eller en duk över skulpturen innan den avslöjas 
för publiken. Kulturhuset framstår på det sättet som en 
hemlighetsfull men ändå avslöjande kraft i sin utformning 
och visuella referens. 

Byggnadens dominerande höjdpunkt mot syd oriente-
ras mot den centrala platsen och Kulturhuset blir såle-
des platsens viktigaste byggnad. Med Kulturhuset blir 
stadsrummet helgjutet, inspirerat av tankarna från den 
ursprungliga stadsplanen. Den klassiska disponeringen 
avspeglar den centrala position Kulturhuset får i Skellef-
teå som en samlingspunkt för stadens rika kulturliv. 

För att skapa ett harmoniskt och fleksibelt stadsrum lig-
ger Kulturhuset ett stycke från Kanalgatan, för att således 
skapa ett upphöjt torg med god plats för ankomst, kultu-
rella aktiviteter, lek och uteservering. God logistik för på 
och avstigning har utformats längs platsens kant. Plat-
sen framstår som en urban trappa med steg och ramper 
för god tillgänglighet för alla från Kanalgatan och ger 
samtidigt en vacker iscensättning av byggnaden för alla 
besökande. Från platsen bjuds alla in i Kulturens rum och 
görs redo till att draperiet kan dras åt sidan och föreställ-
ningen börja.

Flexibi l i tet  - Den öppna Koppargruvan

Alla funktioner förenas och möts i knutpunkten mellan 
det höga och låga omkring det centrala atriumet med 
foajé, café, barer, servering och skapar upplevelserika och 
mångfacetterade mötesplatser och rum. Atriet är, som 
gruvorna omkring Skellefteå, rikt på mineraler och som en 
mineralådra i berget skapar Kulturhusets olika kulturella 
erbjudanden kultur-ådror som flätas ihop och bryts, både 
vertikalt och horisontellt. Atriet är inspirerat av den öppna 
koppargruvan med öppen tillgång till mångfacetterad 
kulturell rikedom. 

Kulturhusets organisering ger en tätt förbunden konstel-
lation av kulturella erbjudanden som skapar en effektiv 
och flexibel byggnad med korta avstånd, där byggnadens 
olika funktioner kan låna ytor av varandra för att uppnå så 
stor arealeffektivitet, samt kulturell och facklig kunskaps-
delning som möjligt.

Funktionsdelning

Byggnadens lägsta höjdpunkt ligger över gästscenens 
scentorn och den högsta består av hotelltornet med pan-
oramautsikt över staden med omnejd. Höjdpunkterna visar 
den överordnade funktionella delningen - det låga med de 
teater- och konst relaterade funktionerna mot norr, samt 
det höga med kunskap, konference och hotell mot söder.

Teater Fleksibi l i tet  - Malmgruvan

Kulisserna med stödfunktioner så som verkstäder och 
ateljéer till teatern, scenerna, utställningarna och artist-
foajén är alla organiserade runt ett stort, centralt back-
stageområde - Malmgruvan. Precis som malmen först ska 
bearbetas för att metallen ska kunna utvinnas, är det här 
föreställningarna förbereds. I Malmgruvan finner man 
alltså det konstnärliga råmaterialet. Malmgruvan har en 
lättavläslig och logisk struktur både för byggnadens an-
ställda och gästande artister samt direkt, nivåfri tillgång 
för scenutrustning och konstverk.
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Entreer och foajén 

Kulturgruvan har många entréer till foajén och Koppar-
gruvan. Ingångarna kan delas upp och slås samman allt 
efter behov. Detta ger ett levande och fleksibelt ingångs-
parti där byggnaden sällan ser lika dant ut två dagar i 
rad. Foajén är stor och inbjudande med sina otaliga barer, 
serveringsställen och platser. Utarbetade i karaktärsenligt 
varma kopparpaneler som i en spiralrörelse upp genom 
rummet binder ihop de olika kulturella funktionerna. 
Rummet öppnar sig mot himlen likt en öppen koppargru-
va i landskapet och låter ljuset leta sig ner till botten av 
Kulturgruvan - der är här de kulturella arrangemangen 
utvinns och interagerar. 

Perforeringen i kopparpanelerna ger ytorna en akustisk 
bearbetning och stämningsfull belysning som kan juste-
ras allt efter arrangemang. Kopparpanelerna ger rummet 
både robusthet och hållbarhet.

Offentliga entreer

Gästscenen - Guldgruvan

Gästscenen ligger i direkt förbindelse med foajén, så att 
många besökare lätt kan hanteras samtidigt. Salens inre 
är utsmyckat med imiterade, skimrande guldådror som 
vackert binder samman den intima salen. Från den öpp-
na gruvan har man lätt tillgång till salens två balkonger. 
Guldgruvan har fått sin karaktär från Skellefteås historia 
som guldgrävarstad. Salen påminner de besökande, både 
publik och gästande artister, om att nu är man på besök i 
guldstaden Skellefteå - och Skellefteå tar stolt emot.

Gästscenen kan delas upp i två vid scenens kant. Det 
önskade tredje rummet uppnås vid att man indrar Malm-
gruvan som publikområde.

Stor och l i ten Black box - Si lvergruvan

Västerbottenteaterns huvudscen och UngHästen är in-
spirerat av silvergruvan med sina silverådror. Interiören 
utformas med reflekterande ytor och lysande, lockande 
spår. Både den stora och den lilla Black Box kan delas upp 
i två så att dom i samspel med uppdelningen av gäst-
scenen och repetitionslokalerna skapar en serie på nio 
flexibla, sammanhängande rum. De många uppdelnings-
möjligheterna bidrar till att öka husets samlande flexibi-
litet och det kan till exempel hållas musikfestivaler med 
parallella koncerter i de olika lokalerna, alla med tillgång 
till Koppargruvan.

För att maximera flexibiliteten till exempelvis stora eve-
nemang, med servering till många besökare är caféscenen, 
de flexibla lokalerna och konferenslokalerna också place-
rade så att de är tätt förbundna med ankomsten, gardero-
ber, toaletter och foajén.
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Bibl ioteket

Biblioteket ligger i direkt förbindelse, genom trappa och 
hiss, med huvudingången på bottenvåningen och barnav-
delningen på andra våningen. Således är biblioteket direkt 
förbunden med foajén och aktiviteterna i biblioteket blir 
synliga både från Kulturhusets inre och Skellefteås cen-
trala stadsrum. Flera av bibliotekets läs- och pausarealer 
är placerade in mot atriet och bidrar till att skapa ett le-
vande kulturhus. Mellan böckerna finns rikligt varierande 
spatiala element som skapar behagliga ramar för fördju-
pning och kunskapsdelning för besökande i alla åldrar. I 
det rymliga barnbiblioteket finner man till exempel en 
teaterhåla utformat av flera lager kraftig gardin, ett bok-
berg, en äventyrshåla för historieberättande, en bokorm, 
en lugn supersoffa, en avskärmad grotta för utställningar, 
en datorö för kunskapsinhämtning och en 3D håla till spel 
och filmvisning. 

Återlämningsstationen är tillgänglig från Trädgårdsgatan 
24 timmar om dygnet. En servicehiss ger lätt tillgång 
till arkivet i källaren och underlättar logistiken mellan 
bibliotekets olika nivåer. De anställdas arbetsplatser är 
direkt kopplade till biblioteket för att ge en god, logisk 
och funktionell vardag.

Utstäl lningsytor

Skellefteå Konsthall och MAN är centralt placerat på för-
sta våningen, med direkt koppling till den öppna gruvan 
och via en varuhiss kan konst säkert förflyttas från avlast-
ningsområdet och Malmgruvan. Den pedagogiska verksta-
den är placerad mellan biblioteket och utställningssektio-
nen, ut mot atriet. Utställningslokalerna är enkla, robusta 
rum med högt i tak och kan enkelt klimatkontrolleras 
enligt gällande utställningsnormer.

Arbetsplatser  och personalutrymmen

Arbetsplatser och personalutrymmen är organiserat så att 
det ligger samlat - för att skapa en vi-känsla i huset och 
bidra till en link mellan stödfunktionerna och de offent-
liga funktionerna så att personal enkelt kan nå båda. 
Teaterpersonalens faciliteter är placerade mot teaterku-
lisserna och biblioteketspersonalens i direkt förbindelse 
med biblioteket.

Konferensrum och Flexibla lokaler

De flexibla lokalerna och konferensfaciliteterna ligger på 
samma nivå, i direkt förbindelse med stödfunktionerna. 
Detta för maximalt utnyttjande av resurser och största 
flexibilitet mellan personal faciliteter och hotellets övriga 
funktioner ut mot den öppna gruvan. Det ger möjlighet 
både till uppdelad och integrerad användning av konfe-
rensrum och de flexibla lokalerna, till exempel vid stora 
arrangemang så som konferens eller banketter. 

Hotellrum och sviter

Hotellet är, med utgångspunkt i programmet, inrett med 
fyra olika slags rum - standard, familje, handikappvänli-
ga och sviter, i olika utformningar. Det har utformats ett 
förslag på uppdelning och inredning med i allt 192 rum 
som enkelt kan anpassas och omdisponeras efter önsknin-
gar och behov. Det har lagts stor vikt på att uppnå bästa 
kvalitet innanför ramarna, men fokus på utformning och 
upplevelse. Tillexempel har man från gången mellan 
rummen utsikt över staden i båda riktningar, vilket bidrar 
till att ge en god upplevelse när man ska hitta fram till 
sitt hotellrum.

Spa

Spaet är lokaliserat högst upp i byggnaden, ovanpå 
restaurangen, med enastående utsikt. Från restaurangen 
som med sin dubbla takhöjd förbinder de båda, når man 
spa-avdelningen med sin egen bar och uteservering på en 
beskyddad takterass. Faciliteterna blir en aktivitet både 
för de lokala Skellefteborna och besökande på orten. 
Ute på terassen, i förbindelse med spaet, ligger också en 
attraktiv infinity pool med panoramautsikt mot söder - en 
härlig avslutning på dagen efter en fantastisk koncert i 
Guldgruvan.

Ljusspår Ljusspår Ljusspår

Läslounge och studienicher

Administration
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Arealöversikt

Modulär prefabricerad fasad

Fasad mot öst 
1:400

Fasad mot syd 
1:400

0m 10m

0m 10m

Koppargruvan

Malmgruvan

Utvidgningsmöjlighet 2

Utvidgnings-
möjlighet 1

Utvecklingsmöjligheter

Offentlig hiss ger alla enkel åtkomst till offentliga facili-
teter och alla balkonger på de olika våningarna

Koppargruvan

Materialöversigt

Koppargruvan
Foajé
Caféscen

Hotellreception och lobby

Offentliga faciliteter
Garderob till offentligheten

WC offentliga

Gästscen – Guldgruvan
Black box stor – Silvergruvan
Black box lille – Silvergruvan

Malmgruvan och Artistfunktioner
Loger för gäster
Omklädningsrum för gäster
Multimediastudio
WC/Dusch artister
Artistfoajé
Verkstäder och ateljéer
Loger för egen personal
Omklädningsrum för egen personal
Förråd för Västerbottensteatern
In- och utlastning
Vaktmästeri, städ, avfall
Restaurangkök med förvaring

Teknikarealer

Bibliotek, Konferens och mötesfaciliteter
Repetitionslokal stor
Biblioteksytor publika
Utställningsytor
Konferensrum 150 p
Flexibel lokal

Arbeitsplatser
Arbetsplatser
Administrativa ytor

Hotell, Personalutrymmen

Hotellrum

Spa och uteterass

Restaurang

Kommunikationsytor

Förtorget

Fasad

Polerade, speglande betonggolv med inslag av natursten, 
perforerede metallinnertak. Vackra och unikt bearbetad 
kopparpanel klär balkongerna. Inarbetad belysning ger 
stämningsfullt ljus.

Rå, mörk interiör, där golv, väggar och innertak har sam-
ma mörka färg. Betonggolv med inslag av natursten och 
akustik puts i taket. Belysningen är inarbetad i taket och 
väggarna. Vacker koppar-armatur och unikt designade 
skåpsluckor ger en eksklusiv, stämningsfull och rå stäm-
ning.

Designat för optimal akustisk kontroll. Vackra, geometriska 
metallpaneler av respektive imiterat guld og sølv. Övriga 
material i mörka och svarta nyanser.

Rått, industriellt uttryck med råa betongolv, betongväggar 
och betongvåningar med synliga, råa elementdelingar, 
insitu dele med rå formsättning och synliga teknisk in-
stallationer. Träinventar - vackert designede, fasta möbler 
skapar kontrast till de rå väggarna, golven och taket.

Mörka betonggolv med inslag av nartursten. Perforerede 
metallinnertak för akustisk dämpning med inarbetade 
installationer och belysning. Väggar till mötesrum i glas 
från golv till tak.

Svartmålat industriparkettsgolv. Perforerede metallinner-
tak för akustisk dämpning med inarbetade installationer 
och belysning. Väggar till mötesrum i glas från golv till 
tak.

Ljusa golv, väggar och putsade innertak. Toalettkärnorna 
behandlas utvändigt som en möbel med mörka träpaneler. 
Invändigt med kakel i stort format.

Naturstensmaterial, betong med ingjuten natursten och 
trä ger en känsla av den svenska skärgården.

Mörka trägolv, tak och väggar skapar en intim och akus-
tiskt dämpad miljö.

Behandlas som de områder de ligger vid sidan av.

Naturstensbeläggning i samma ton som golvet i atriet. 
Trappsteg och rampen utanför i samma naturstensmaterial.

Zinkfasad modulært och element uppbyggt med glaspar-
tier och lukkede zinkpaneler i mellem.

Lilla Black box, Garderob, Toaletter, Lager 
Foajé, Gästscen, Stor black box, verkstäder och ateljé

Bibliotek, Gästscene, balkong 1, Black box balkong 1, Utställning

Bibliotek, Gästscen, balkong 2, Administration, Artist loger
Konference, Flexibla rum, Teknik

Hotell
Hotell
Hotell
Hotell
Hotell
Hotell
Hotell
Hotell

Restaurang
Spa

Hotell, kontor, Teknik

2.215 m2

21.899 m2

4.787 m2

2.114 m2

3.279 m2

1.865 m2

764 m2

752 m2

741 m2

729 m2

718 m2

706 m2
694 m2

683 m2

671 m2

510 m2

671 m2

-1
+0
+1

+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14

Utvidgning - Med nya gruvor

Kulturhuset utnyttjar inte det alternativa “byggfält 2” som 
därför kan säljas eller användas till framtida utvidgning 
av stödfunktionerna och förbindas via gångbroar till 
malmgruvan. En utvidgning av de offentliga funktionerna 
föreslås genom att man indrar platsen framför byggnaden.

Ti l lgänglighet
- t i l lgång t i l l  al la etager och balkonger

Byggnadens funktioner är logiskt placerade kring Koppar-
gruvan. De enkla funktionerna kan delas upp och fundera 
tillsammans allt efter behov och kopplas naturligt ihop 
med hisses. Alla etager och balkonger ligger i nivåfri för-
bindelse så att platser för personer med funktionsnedsätt-
ning kan skapas på flera ställen, på alla etager.

Stor bemannad och 
obemannad garderob 
Primära toaletter

Sekundär, decentrala
toaletter och garderob

Koppargruvan

Mottagningskök

Resturangkök

Koppargruvan

Köksfaci l i teter 

Kulturhuset har två produktionskök. Ett stort mottag-
ningskök i gatuplan och ett restaurangkök överst i tornet 
över hotellet. De två köken är förbundna med en hiss. 
Mottagningsköket används huvudsakligen av caféet, kon-
ferenser och baren runt om Koppargruvan. Medan restau-
rangköket primärt används av hotellet och restaurangen. 

Offentl iga faci l i teter

De offentliga faciliteterna är belägna både i källarplanet 
och runt Koppargruvan. I källaren ligger en stor bemann-
ad och obemannad garderob i tillknytning till toaletterna. 
I förbindelse med ingångarna till balkongerna och konfe-
rencelokalerna finns mindre garderober, barer, serverings 
ställen och toaletter för kulturhusets alla besökare. Denna 
organisering ger flexibilitet på alla nivåer och ger möjlig-
het till att ha otaliga arrangemang igång samtidigt.

Hållbarhet - Fasadduken 

Byggnadens yttre fasadduk är i Zink som är ett av de 
material som bryts runt omkring Skellefteå. Der ger ett 
vackert, hållbart och underhållsvänligt kulturhus. Ett hus 
skapat av material från markerna omkring Skellefteå. I 
zinkfasadens böljande veck ger fönster utsikt och ljus, allt 
efter de inre funktionernas krav.

Mil jömässigt  hållbar utveckl ing

Kulturhusets alla tekniska installationer designas med 
stort fokus på intelligenta lösningar, allt för att optimera 
energiförbruk och underlätta den tekniska logistiken och 
placeringen av schakten. 
Generellt är teknikrummen placerade i källaren eller 
på taket, just för att optimera möjligheterna för in och 
utlopp. Tanken är att utveckla huset som en integrerad 
desigprocess mellan alla olika discipliner för att uppnå 

optimering och integration mellan alla tekniska fack och 
den arkitektoniska gestaltningen. 

Kulturhuset är gestaltat med fokus på passiva energiin-
grepp och det faktum att byggnaden är utformat som en 
stort, kompakt volym - ger en god grund och potential for 
att kunna realisera ett hus som på bästa sätt kan leva upp 
till normer och standarder. Huset utformas med hjälp av 
material som är robusta och inte kräver särskilt mycket 
underhåll. 

Visionen är att utforma ett Kulturhus som, likt en ädel 
metall, lever vidare och får stor betydelse för Skellefteås 
otaliga generationer i framtiden. 

Södra Järnvägsgatan

Artist och personalingångInn- och utlastning

Zinkdraperi

Spa och uteterass

Spa och uteterass

Zinkdraperi

Zinkdraperi

Zinkdraperi

Restaurang

Restaurang

Bokinlämning 24 /7 Torg Kanalgatan

Torggatan Trädgårdsgatan

Modulär prefabricerad fasad

Modulär prefabricerad fasad
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