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Situationsplan / Flöden 1:1000Vy från söder Situationsplan 1:400

Möte med Skellefteå
Kulturhus lever i nära symbios med stadsrummen omkring. Och Skellefteås kultur
hus möter en intressant och inte alls okomplicerad situation  en stadsbild präglad 
av tomrum, i färd att utvecklas. Byggnaden måste iscensätta goda möten, och 
definiera stadsrummet inför framtida byggen. 

Kulturverken möter stadsrummet med ett par olika gester. Volymmässigt förhåller 
sig huskropparna till kvarteret Perseus, och avsatserna speglar höjder i kvarteret, 

med uppskjutande kroppar inåt. Byggnaderna följer stadens räta vinklar, och ut
gör lättlästa volymer. Byggnadens två kroppar förbinds med passager ovan mark, 
som också gör det möjligt att gå runt hela byggnaden under tak. 

Byggnaden har tre förplatser. Den södra förplatsen (a) vid Kanalgatan är huvud
entré för de kulturella verksamheterna men också en port in i området som hel
het. Perseustorget (b) är en förplats till båda husen, och en knytpunkt som går 

att nå lätt både från staden och husen. Höghusets förplats (c) vinklas mot det 
kommande resecentrum. Höghusdelen  som innehåller hotell och spa  blir ett 
riktmärke för resenärer  till hotellet såväl som resecentrum.
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Plan 0, Entréplan 1:200

Stadsrum
Mellan byggnaderna bildas ett nytt litet stadsrum  Perseustorget. Perseustorget 
är en knytpunkt och navigationspunkt i Kulturverken; överblickad av markplan, 
terasser, och passager mellan byggnaderna. Torget blir en naturlig samlingspunkt 
och flexibelt rum för småskaligt urbant liv. Det mynnar ut i den bilfria trädgårds
gatan, en tacksam väg för cyklister. Perseustorget kan ytterligare definieras med 
konst.
Längs fasaderna i markplan samsas öppna mötesplatser och flexibla verk

samheter. Ovanliggande våningsplan skjuter ut över trottoaren, och bildar väl 
upplysta tak. Rummen närmast husen blir pelarfria arkader, skyddade men också 
öppna. Variation i teglet ger intima och komplexa rumsupplevelser i lättöverskåd
liga och tillgängliga stadsrum.

De interiöra öppna ytorna som ansluter till konsertsalen tillåter en stor grad av 
frihet och flexibilitet. Pelarsystemet ger ett öppet rum, men kan också användas 

som utgångspunkt för rummets upp delning. Satellitbarer kan placeras ut för olika 
former av användning.  

Materialen är tegelsten, betong, trä, glasbetong och glas. Detaljer i guld, ett 
lokalt utvunnet material, gör sig bra högt upp i en skumt belyst teater eller sky
bar.

TEATER

1. Backoffice

2. Gemensamt Biljettkontor

3. Garderob

4. Wc

5. Övningsrum

6. Foaje

7. Hiss

8. Liten Blackbox

9. Artistfoaje

10. Förråd

11. Uppställningsplats för OB-Bussar

GÄSTSCEN

12. Flexibel Yta

13. Foaje

14. Flyttbar Gradäng

15. Förråd för Skjutvägg

16. Orkesterdike

17. Scen

18. Förbindelse Verkstad

19. Utrymning

20. Hiss till Kulvert

21. Gemensam Inlastning

PERSONALYTOR

22. Omklädningsrum

23. Tvättstuga

24. Personalhiss 

25. Personalmatsal

26. Vaktmästeri Hotell

27. Vaktmästeri Kulturhus
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Vy från norr
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2. Förråd

3. Kulvert
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6. Övningsrum
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1. Teaterfoaje

2. Flyttbar Gradäng

3. Orkesterdike

4. Scen
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6. Hiss
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9. Förråd
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11. Förbindelse Gästscen

12. Flexibel Yta

13. Förbindelse Teater

14. Omklädningsrum

15. Gästloger

16. Artistfoaje

17. Hiss till Kulvert

18. Kongressavdelning

19. Förråd

20. Hiss

21. Wc/Garderob

1. Teaterfoaje

2. Balkong

3. Teater

4. Hotellobby

5. Hotellreception/Café

6. Personalrum/Backoffice

7. Förråd

8. Bagagerum

9. Caféscen

10. Kök

11. Preparationskök

12. Receptionskök

13. Skalrum

14. Kylar/frysar/förvaring

15. Diskrum

16. Bakrum

17. Hiss/transport

18. Gästscen

19. Balkong

20. Multimediarum

21. Musikrum

22. Ljud-/ljusverkstad

23. Maskverkstad

24. Maskloge

25. Torkrum

26. Tvättstuga

27. Färgeri

28. Syateljé

29. Provrum

30. Hiss till Kulvert

31. Arbetsplatser

32. Omklädningsrum

Sektion BB 1:400

Konsthuset
Konsthuset rymmer MAN (Museum Anna Nordlander), konsthallen och 
teatern. Funktionerna samlas delvis så att dessa mindre verksamheter inte 
ska slukas helt i en större volym, men också för att MAN ska hamna i bygg
nadens hjärta. På sikt, när platsen söder om Konsthuset är bilfri, hamnar 
Konsthuset mellan två små torg som MAN kan aktivera. Utrymmet överst i 
huset tillåter takljus för konstverksamheterna.
 

Huvudentrén till konsthuset ger besökaren en aning om allt Kulturverken har 
att erbjuda. Vid porten skymtas rakt framåt spiraltrappan som leder upp 
igenom konserthuset. Strax innanför entrén finns trappor upp till teaterns 
höga lobby eller ner till en blackbox i källarvåningen. Konsthuset har spän
nande rumsfördelning i höjdled, och en centralt belägen hiss.
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Vy i konsertsal

Konsert / Teater / Dans

Klassisk konsert med framskjuten scen och 

körläktare

Centralscen / catwalk med omkringliggan-

de åskådarplatser

Tredelad sal för separata evenemang

Vy från Perseustorget mot konsertsal

Plan 4 1:400

Plan 3 1:400

Plan 5 1:400

BIBLIOTEK 

1. Magasin

2. Sorteringsmaskin/osorterade  

 vagnar

3. Återlämningsmaskiner

4. Avdelning för unga vuxna

KONTOR

5. Pentry

6. Mötesrum

7. Arbetsplatser Bibliotek

8. Förråd

KONSTHALL

1. MAN

2. Konsthall

3. Pedagogisk Yta

TEATER

4. Scenvind

HOTELL

5. Restaurang

6. Bar

7. Garderob

8. Kök

9. Tillagningskök

10. Transporthiss

11. Kyl/frys/förråd

GÄSTSCEN

12. Scenvind

BIBLIOTEK

13. Sluss/återlämningsmaskin

14. Talboksservice

15. Enskilt rum för samtal

16. Reception

17. Tidsskriftsavdelning

18. Wc

BIBLIOTEK Förråd/Sortering

1. Magasin

2. Arbetsplats

3. Sorteringsmaskin/

 sorterade vagnar

4. Arbetsplatser

5. Förråd

Konsertsal
Om konsertsalen lite till formen påminner om en hockeyrink är det mest 
en slump och snarast en följd av en ambitionen om ett intimt rum, men 
kanske gläder det någon ändå. Salens former gör sig också påminda i 
lobbyn utanför, med höga väggar av träpaneler.

  

Konsertsalen är utformad för olika situationer: “vanlig” konsert, klassisk 
konsert med möjlighet att placera en kör på balkongen som vänder sig 
från scenen. Scenen kan också avgränsas för vissa former av till ställningar, 
som modevisningar med catwalk, diskussioner med centralscen. Hallen 
låter sig även delas i tre för separata aktiviteter
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som modevisningar med catwalk, diskussioner med centralscen. Hallen 
låter sig även delas i tre för separata aktiviteter
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BIBLIOTEK  Barnavdelning

1. Garderob

2. Barnvagnsparkering

3. Reception

4. Pentry

5. Flexibel Scen

6. Avskiljbar Yta

KONTOR

7. Förråd

8. Mötesrum

9. Mötesplats för 

 Västerbottensteatern

10. Förråd

SPA

1. Omklädningsrum

2. Kurbehandling

3. Poolteknik

HOTELL

4. Förråd

SPA

1. Kall Pool

2. Bastu

3. Dusch

4. Varma Pooler

5. Gym

6. Tvagningsrum

7. Reception

8. Trappa till omklädningsrum

9. Lounge

10. Varm Pool

11. Pool

SKYBAR

1. Bar

2. Flexibel Yta

3. Wc

4. Tillredning/Disk

Bibliotek och spa
Biblioteket har tre våningar och en terrass i kontakt med gatan. Det 
blir ett dramatiskt men intimt rum, präglat av husens karaktär och väl 
beläget för utsikt över området men också kontakt med gatan. 

Kulturverkets spa har en stor terass och utomhusbassäng. Det är en 
intim plats för sin oväntade placering högt uppe i staden, omgiven av 
rymd och ute på en stor plattform. Spaverksamheten kan förhoppnings

vis göra något spännande med stadsrymdens laddning, det faktum att 
det högt uppe på taket istället för enbart kostymklädda yrkesmänniskor 
finns huttrande eller rödblossande spabesökare. Förhoppningen är att 
spat kan vara något som kommer en så stor del av befolkningen till gagn 
som möjligt  ger alla en möjlighet att gå avklädda i stadsrummet som 
vore det ett vardagsrum.
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En lek med staden  om Kulturverkens form
Kulturverken bygger på en rytmisk enkelhet, och tydlig struktur, som på olika ställen 
uppgår i transparens eller skymtar genom flätverket i tegel och betongglas. 

Husets formspråk och dimensioner anspelar på de kraftstationer runt om i världen 
som konverteras till kulturinstitutioner. Delvis ett sätt att markera den prestigefulla 
institutionens låga trösklar, men också en koppling till tradition i en ort där de olika 
verken länge spelat en så viktig roll. Ambitionen är starka rum som inbjuder till ett 
avmystifierande möte med konst och kultur. 

Fasaden bjuder in till en lek med tanken om vad en fasad kan vara. Stenarna leder 
till skiftande ljus och skuggspel beroende på varifrån ljuset faller och hur besökar
en närmar sig stenarna. På avstånd blir byggnaden opak, medan vi inifrån ändå ser 

fritt ut  nära intill upplevs det som genomsiktligt. Den komplexa fasaden bjuder in 
till ett utforskande och ger många olika intryck och bilder. Samtidigt blir fasaden 
omisskännlig  bilder och sändningar går alltid att känna igen. 

Om natten erbjuder byggnaden skiftande ljusspel för stadens invånare, där de två 
byggnaderna har olika uttryck. Höghuset är i mönstermurat tegel och bildar högst 
upp ett kampanilmotiv. Konsthusets huvudkropp filtrerar ljuset som en islykta, med 
murrigt ljus om natten och om dagen en drömsk halvtransparens.
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Vy över Perseustorget

Avtryck i staden
“Monumentalitet är uttrycket för viljan att utmärka sig./.../Ör-
narna över teatern i Delfi är monumentala för att de är örnar 
och ej för att de är större än höns.” - Leonie Geisendorf

Viljan att utmärka sig är intimt sammanflätad med kultur, och en 
mycket mänsklig egenskap. En fråga blir särskilt viktig för bygg
andet av ett mångfunktionellt kulturhus, som dessutom ska ha 
en stark identitet. Vem ska utmärka sig? Stadens människor, 
kanske. Publika och privata initiativ, folk som tar sig till huset 
för att uppträda, firas, stöttas eller bara läsa en bok i väntan på 

bussen. Arkitekturen borde kanske inte, i det här sam manhanget, 
kommunicera allt, utan bilda starka rum och en fond för stadsliv 
och dialoger. 

En mur av handslaget tegel är ett möte med konsthantverkarna. 
Du vet att någon slog teglet, någon murade det och kanske var 
det ännu en person som kom på mönstret. Det går även bra att 
rista och göra avtryck i handslaget tegel  fina exempel finns 
på Röhsska museet för konsthantverk i Göteborg, där vissa 
fasadstenar ristats av hantverkare, eller kanske arkitekten, eller 

rentav den förste museichefen. Fasaden rymmer små årtal, 
bilder och signaturer, en subtil och personlig närvaro från hun
dra år sedan. Ristningar och avtryck blir levande kontakt med 
andra, och kan väva in många berättelser i samma hus.

Själva murningen kan skapa variation, liv och olika hålbilder och 
öppningar efter önskat ljus och utsikter. I modellen har vi valt 
en enkel murning, nästan som hur tegel staplas i ringugnar på 
ett tegelbruk. Men idealet vore att i detta samarbeta med mur
are, konstnärer  med staden. Tegel lämpar sig bra för konst och 

samarbeten. Vi har dessutom i Sverige konstnärer som arbetat 
utförligt med tegel, som Signe Persson Melin och Ulla Viotti.

Betongstrukturen och tegelkolonnerna bildar en tydlig rytm i 
fasaden men också en uppdelning som gör det lätt att dela upp 
fasaden i segment. Olika delar kan få olika uttryck. Kanske vore 
det intressant med något expressivt mönster mot Perseus torget. 
Samarbete om fasadens gestaltning demonstrerar en grundtan
ke för Kulturverken  att kultur innefattar olika verksamheter, 
utövare, perspektiv och mål. Avgörande är mötet  hur det kan 

förmedlas och göras till något givande och respektfullt. Olika 
intressenter kan engageras. På det intima och enkla plan som är 
att rista i obränd lera tillsammans finns öppenhet för berättelser 
och intryck  mönster och tankar kan komma in från annorlunda 
perspektiv  kanske ett förskolebarns originalteckning, eller en 
konstnärs tolkning av de glaserade tegelmonstren från Babylons 
stadsmur som hänger i Röhsskas giftshop.

Fasaden blir ett unikt verk  att beskåda inifrån såväl som 
utifrån, med olika upplevelser. Ett konstverk som kommit till i 
Skellefteå, och en markering att Kulturverken är hela stadens 
angelägenhet.
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Fasad mot väster 1:200

YTSAMMANSTÄLLNING

FUNKTION  YTA m2  Material
Kulturhus   
Foajé  1700  Mursten, Terazzogolv, Glasbetong, Träpanel
Garderob till publik  215  Mursten, Terazzogolv,, Träpanel
WC publika  115  Natursten, Terazzogolv
Gästscen  1340  Träpanel, Parkettgolv
Flexibla lokaler 540    
Multimedia studio  50  Träpanel, Terazzogolv
Loger för gäster  130  Träpanel, Terazzogolv
Omklädningsrum för gäster  25  Träpanel, Terazzogolv
WC/Dusch i korridor  50  Natursten, Terazzogolv
Artistfoajé  115  Mursten, Terazzogolv, Träpanel
Black box stor  870  Träpanel, Parkettgolv, Bladguld
Black box liten 170  Mursten, Terazzogolv, Träpanel
Repetitionslokal stor  180  Träpanel, Parkettgolv
Repetitionslokal liten  80  Träpanel, Parkettgolv
Verkstäder och ateljéer  800  Betong, Mursten, Terazzogolv, Glasbetong
Biblioteksytor publika  1500  Mursten, Terazzogolv, Glasbetong, Träpanel
Utställningsytor  450  Mursten, Terazzogolv, Glasbetong
Arbetsplatser och administrativa ytor  870  Mursten, Terazzogolv, Glasbetong, Träpan
el 
Loger för egen personal  100  Träpanel, Terazzogolv
Omklädningsrum för egen personal  40  Träpanel, Terazzogolv
Förråd för Västerbottensteatern  220  Mursten, Betong, Terazzogolv
Förråd och magasin för biblioteket  390  Mursten, Betong, Terazzogolv
Förråd gästscen  145  Mursten, Betong, Terazzogolv
Förråd för utställningslokalerna  110  Mursten, Betong, Terazzogolv
In och utlastning  100  Mursten, Betong, Terazzogolv
Vaktmästeri, städ, avfall  310  Mursten, Betong, Terazzogolv, Träpanel
Skybar 110  Natursten, Terazzogolv, Träpanel, Bladguld
  
Teknik 1250 
Kommunikation 675 

TOTALT 12650
 
FUNKTION   
Hotell   
Reception och lobby  630  Mursten, Terazzogolv, Glasbetong, Träpanel
Hotellrum (180 rum) 4655  Träpanel, Parkettgolv, Natursten
Spa  400  Mursten, Natursten, Terazzogolv, Träpanel
Konferensrum  700  Träpanel, Terazzogolv
Serviceytor konferensdel  190  Träpanel, Terazzogolv
Restaurang  300  Natursten, Terazzogolv, Träpanel 
Restaurangkök med förvaring  615  Mursten, Terazzogolv
Personalutrymmen  135  Mursten, Terazzogolv, Träpanel
Förråd  200  Mursten, Betong, Terazzogolv
In och utlastning  50  Mursten, Betong, Terazzogolv
Vaktmästeri och sophantering 70  Mursten, Betong, Terazzogolv
 
Teknik 1000 
Kommunikation 1500 
  
TOTALT 10445 

Konst
Kulturverkens terrasser och tak välkomnar tillfällig och permanent konst. Bad
terassen vore nog särskilt tacksam för skulpturer och installationer  ett avklätt möte 
med konst ovanför staden. Inuti byggnaden finns ytor och väggpartier som välkom
nar konstverk även i mycket stor skala. Det passar säkerligen med olika konstarter, 
men just textilkonst vore kanske särskilt starkt – bildvävar innanför tegelväven.

Konstinstallationer kan hängas framför fasaderna, med New Museum i New York 
som möjlig förebild. Konst hängd framför New Museums halvt opaka fasad lyfts in 
i gaturummet på ett helt annat sätt än konst bakom glas. Neonbokstäver framför 
tegelnätet skapar nya upplevelser och kopplingar mellan stadens yttre och inre rum. 
Om fasadkonsten går att genomföra blir byggnaden i sig ett publikt konstverk 
som går att uppleva inifrån och ut. Konst i skarv mellan ute och inne  en särskilt  
intressant gräns för en plats med subarktiskt klimat.  


