
SKELLEFTEÅ KULTURHUS
Vi föreslår e   hus med generositet i de gemensamma ytorna, e   hus som bjuder in  ll spontana 
möten  och som lämnar plats för medborgarnas ini  a  v a   ta form. E   hus som välkomnar de 
icke programmerade evenemangen lika väl som de programmerade. E   hus med e   fl exibilitet 
i lokalu  ormningen som ger oändliga möjligheter för skapande, parallella verksamheter och 
verksamhetsbefruktning. E   hus där alla är välkomna och där Skelle  eåborna kan få utlopp för 
sin fantasi.

Stadsbilden

Den nya kulturhusets byggnad tar plats mellan Kanalgatan, Järnvägsgatan, Trädgårdsgatan och 
Torggatan. 
Det stora programmet organiseras i en ar  kulerad volym som består av fl era byggnadskroppar 
sammansa  a i en helhet. Dessa volymers dimensioner förhåller sig  ll befi ntliga Posthuset och 
grannfas  gheten väster om huset, sam  digt som de anpassar sig  ll propor  onerna hos torgets 
enskilda byggnader.

Hotellets program organiseras i e   högre punkthus i fortsä  ning med Kulturhusets riktning, parallellt 
med Kanalgatan, med en nedre del som viker sig ut med Järnvägsgatan  och skapar en gatufront mot 
norr och det kommande Resecentrum. Väster om Hotellet föreslås en förlängning av den befi ntliga 
parken mot vilken hotellet bildar front med sin västra fasad.

Trädgårdsgatan u  ormas som en gångfartsgata med fotgängare i centrum, sam  digt som angöring 
från Järnvägsgatan möjliggörs med personfordon  ll befi ntliga fas  gheter och angöringsparkering 
söderut. 

Kanalgatan förtydligas som e   grönt stråk eller esplanad med  dubbelriktad traffi  k i sin södra del, 
och gång- och cykelstråk längs dess norra sida. Bushållplatsen placeras på Kanalgatan, väster om 
Möjligheternas torg .  Cykelparkering planeras både öster och väster om nya huset, i anslutning  ll 
byggnadens fasad på östra sidan, och i en mindre parkeringsplats väster om entrén mot söder. 

E   ny   torgrum ”Kulturtorget” bildas söder om Kulturhuset, u  ormat med en hårdgjord yta med 
två defi nierade områden, en planteringsyta omsluten av en si  bänk, och en isbana som sommar  d 
kan användas som scen, med  llhörande läktare eller gradänger. Husets fasader ansluter sig  ll 
omgivningens gramma  k med öppnare sockelvåningar och balkonger mot  det nya torget.

Torggatan u  ormas som genomfartsgata. 
Inlastningar  ll Kulturhuset organiseras mot den.
Cykelparkering planeras i anslutning  ll entréerna.

I området närmast det nya Kulturhuset föreslås 
nya möjliga exploateringar som markeras i 
situa  onsplan. Dessa skulle bidra  ll 
stadsmiljökänsla kring den nya byggnaden.

Gestaltning

Byggnaden u  ormas exteriört som en ensemble av volymer med e   tydligt sammanhållet utryck.  
En veckad geometri  och en spännande och karaktäris  sk takprofi l som ger byggnaden en samlad 
och tydlig närvaro i staden. Sam  digt anpassar byggnaden sig i skala och form  ll sina olika 
stadssitua  oner så a   den blir en naturlig del av staden varifrån man än möter den.

Byggnaden u  ormas interiört med en synlig stomme av limträkonstruk  on och KL träbjälklag, som 
organiseras i e   regelbundet rutnät, och skapar en generell plan. I den placeras Scenernas rum och 
ljusgårdar genom vilka utkragande trappvolymer  och hiss löser de ver  kala samband. Med hjälp 
av olika träbeklädnader (se materialpalle  ) skapas olika iden  teter för de olika verksamheterna i 
byggnaden. 
På de  a sä   u  ormas varje program/byggnadskropp som tar plats på den generella planen med 
egna skivbearbetningar/behandlingar, och har e   eget utryck i en gemensam helhet.

Intern organisa  on.

Programmet organiseras i byggnaden enligt  de två huvudriktningar som fi nns på tomten. Från 
norr  ll söder placeras Hotell närmast sta  onen och de inresande besökarna. Däre  er följer  
Gästscen/Kongresshall och Västerbo  ens teaterscener och foajéer centralt i byggnaden. Bibliotek, 
Kulturhusets arbetsplatser, och Konsthallar placeras närmast Kanalgatan.  Från väster  ll öster skapas 
en gradering  från publikt  ll icke-publik verksamhet.  Längs med Trädgårdsgatan skapas en interiör 
gata som kopplar samman fl öden från innerstaden med fl öden från järnvägssidan, som välkomnar 
besökarna och ger access  ll alla verksamheter i huset.  Längs med Torggatan organiseras inlastning, 
vaktmästeri och personalentréer, vilket möjliggör separata interna kommunika  oner i byggnaden. 
Mot Torggatan placeras verkstäder, backstage-lokaler, och personaldelar.  Byggnaden bjuder på 
generösa öppningar in  ll den pågående verksamheten som  llgängliggörs för förbipasserande och 
bidrar  ll e   a  rak  vt gatuliv.

Entrégata och de gemensamma foajéer.

De gemensamma ytorna i byggnaden är entrégatan i gatuplan och foajéytorna i alla husets fyra plan. 
Tre publika entréer skapas in  ll entrégatan och byggnaden: en  mot söder och torget, en i mi  en av 
huskroppen, och en i norr i  anslutning  ll Hotellets recep  on och café.

Från entrégatan skapas ingångar  ll husets samtliga funk  oner. Bibliotek, Konsthall och MAN nås 
genom e   vackert ver  kalt utställningsrum som leder  ljuset från takets lanternin  ll entréplan.  
Genom en central foajé i fl er plan nås entréer  ll Västerbo  ens scener och Gästscenens alla nivåer.
De stapplade foajé ytorna i husets centralaste del, u  ormas med avgränsande pivåhängda 
väggpaneler som skapar tre skepp a   röra sig i. De  a möjliggör a   mi  skeppet kan användas 
an  ngen av verksamheten norr om eller söder om foajén, om dessa behöver avgränsas; Till exempel, 
vid pågående Kongress i Kongresshall+Hotell. Mi  skeppet kan alltså även bli e   eget rum, där en 
tredje och parallell verksamhet  eller utställning kan pågå, sam  digt som Gästscen och Västerbo  ens 
scener har ak  viteter. 

I de gemensamma rummen som skapar samband mellan fl er våningar i huset fi nns  stora möjligheter 
för off entlig konst a   ta plats. I byggnaden ges många möjligheter för konst a   skapa intressanta 
kopplingar i anslutning  ll varje verksamhet, exempelvis i samband med scenen i barn- och 
ungdomsbiblioteket. I scenrummen kan tex  l konst i form av ridåer och gardiner bli e   fantas  skt 
 llsko   i byggnaden.
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KÄLLARPLAN
1:800

Hotell

Hotellet ligger i kvarterets norra del i nära anslutning  ll Skelle  eås fram  da resecentrum. Hotellet 
har 187 gästrum, restaurang, konferensdel och spa fördelade över byggnadens 17 våningar. Hotellet 
och kulturhuset har en gemensam entré och här får man lä   överblick. Här fi nns recep  on, lounge 
och en dygnet runt öppen bar/cafe. I hotellets entré fi nns en trappa som leder upp  ll hotellets 
konferensavdelning i plan 02 och 03. Konferensavdelning har möteslokaler i olika storlek för 675 
personer. Dessa kan fungera som en egen enhet eller  llsammans med kulturhusets gästscen vid större 
kongresser eller andra evenemang. Rummen kan också hyras av lokala medborgare och föreningar 
och på så sä   bidra  ll Skelle  eås demokra  ska infrastruktur. Från plan 02 når man lä   kulturhuset 
och gästscenen och på plan 03 fi nns möjlighet a   komma ut på den takterrass som skapas mellan 
byggnadsvolymerna.

Hotellet har en op  merad typplan med må   som möjliggör a   hotellet får den önskade 
rumfördelningen. Mör söder och den fantas  ska panoramautsikten över Skell  eå och älven har 
rummen en rela  v smal fasaddel för a   möjliggöra a   många rum har få   utsikt. Gestalningsmässigt 
har hotellrummen mot fasaden få   en inredning av trä som ramar in utsikten som ger karaktär  ll 
byggnaden både interiört och exteriört.

Högst upp i byggnaden ligger restaurangen och hotellets spa. 
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Entrégata och gemensamma foajéer.

De gemensamma ytorna i byggnaden är entrégatan i gatuplan och foajéytorna i alla husets fyra plan. 
Tre publika entréer skapas in  ll entrégatan och byggnaden: en  mot söder och torget, en i mi  en av 
huskroppen, och en i norr i  anslutning  ll Hotellets recep  on och café.

Från entrégatan skapas ingångar  ll husets samtliga funk  oner. Bibliotek, Konsthall och MAN nås 
genom e   vackert ver  kalt utställningsrum som leder  ljuset från takets lanternin  ll entréplan.  
Genom en central foajé i fl er plan nås entréer  ll Västerbo  ens scener och Gästscenens alla nivåer.
De stapplade foajé ytorna i husets centralaste del, u  ormas med avgränsande pivåhängda 
väggpaneler som skapar tre skepp a   röra sig i. De  a möjliggör a   mi  skeppet kan användas 
an  ngen av verksamheten norr om eller söder om foajén, om dessa behöver avgränsas; Till exempel, 
vid pågående Kongress i Kongresshall+Hotell. Mi  skeppet kan alltså även bli e   eget rum, där en 
tredje och parallell verksamhet  eller utställning kan pågå, sam  digt som Gästscen och Västerbo  ens 
scener har ak  viteter. 

Stor vikt har lagts vid a   skapa intressanta och kontrollerade rumsliga propor  oner, rumssekvenser 
och genomblickar som kopplar samman lokalerna i fl er plan, vilket bidrar  ll känslan av samhörighet 
sam  digt som varje verksamhet får sin egen plats.

I anslutning  ll foajéerna i de olika våningsplanen placeras de e  erfrågade fl exibla lokaler som kan 
agera buff ert för angränsande verksamheter. Likaså fi nns det möjlighet a   nå replokalerna från 
foajén och möjliggöra dess användning för publika evenemang.

INTERN ORGANISATION

Programmet organiseras i byggnaden enligt  de två huvudriktningar som fi nns på tomten. 
Från norr  ll söder placeras Hotell närmast sta  onen och de inresande besökarna. 
Däre  er följer  Gästscen/Kongresshall och Västerbo  ens teaterscener och foajéer 
centralt i byggnaden. Bibliotek, Kulturhusets arbetsplatser, och Konsthallar placeras 
närmast Kanalgatan.  Från väster  ll öster skapas en gradering  från publikt  ll icke-publik 
verksamhet.  Längs med Trädgårdsgatan skapas en interiör gata som kopplar samman 
fl öden från innerstaden med fl öden från järnvägssidan, som välkomnar besökarna och 
ger access  ll alla verksamheter i huset.  Längs med Torggatan organiseras inlastning, 
vaktmästeri och personalentréer, vilket möjliggör separata interna kommunika  oner 
i byggnaden. Mot Torggatan placeras verkstäder, backstage-lokaler, och personaldelar.  
Byggnaden bjuder på generösa öppningar in  ll den pågående verksamheten som 
 llgängliggörs för förbipasserande och bidrar  ll e   a  rak  vt gatuliv.

Gästscen
Gästscenen u  ormas med e   sprö   omslutande skikt, med en beklädnad av träribbor 
som varierar mellan tä   och glest, och upprepar husets in och utvikta fasad och takets 
geometri. I Scenrummet bidrar de  a  ll a   skapa goda akus  ska förutsä  ningar och ge 
en special karaktär  ll rummet.  Rummet öppnar sig mot foajéer och fasad, och kan få en 
öppen och ljus karaktär med ljus från fönsteröppningar och lanterniner som kan passa e   
kongressverksamhet. Vid andra  llfällen kan rummet slutas eller mörkläggas, för teater, 
dans, opera eller andra föreställningar som så kräver.

Bibliotek
Biblioteket organiseras i två publika plan, entreplan och plan 02. Därutöver fi nns källare 
för förråd och återlämningsmaskin, med återlämnings lucka/rum vid entréplan, samt 
arbetsplatser på plan 03. Plan 03 har mycket goda visuella och fysiska samband med 
nedre plan. En off entlig och en intern hiss servar verksamheten och två trappor, en intern 
och en för kulturhus gemensam trappa skapar goda ver  kala samband i biblioteket. Barn- 
och juniorverksamheten tar plats i entréplan med enkel  llgång  ll barnvagnsparkering.
Här fi nns också bibliotekets scen som är nersänkt i två trappsteg och är beklädd med e   
mjukare material som fungerar även för de minsta a   krypa i. Vuxen och ungdomsbibliotek 
placeras i övre plan. Tidskri  er och läsplatser placeras på entrégatan i närhet  ll café och 
balkong över foajé. Alla publika lokaler i biblioteket har  llgång  ll fasad och öppnar sig 
ut mot Möjligheterna torg och sidogatorna och ansluter  ll balkonger ut mot söder och 
väster, Kulturtorget och Trädgårdsgatan.

Skelle  eå Konsthall och MAN
Konstlokalerna för Skelle  eå Konsthall och MAN placeras högst upp i huset och nås 
via en konstpromenad upp genom en atrium som kan utny  jas för stora konstverk. 
Konstrummens  taklanterniner ger möjligheter  ll fl ödande dagsljus och bildar husets 
karaktäris  ska takprofi l.  Pedagogiska ytor planeras mellan de båda ins  tu  onerna. 
Utöver de egna lokalerna på plan 04, fi nns  en stor poten  al för  verksamheten a   ta 
plats i kulturhusets gemensamma ytor  för den delen av utställningar som kräver en 
minimerad säkerhet, eller i de fl exibla lokaler där en viss säkerhet går a   uppnå. Särskild 
inlastningskaj och  llgång  ll lasthiss i byggnadskroppen mot Torggatan möjliggör en 
säker transport för konsten  ll och från byggnaden.

Västerbo  ens teater
Västerbo  ens teaters scenlokaler tar plats i mi  delen av byggnaden, söder om Gästscenen 
och den centrala foajén, och nås både från de publika delarna och backstagesidan. 
Entréer fi nns in  ll lokalerna från fl era håll vilket möjliggör en stor grad av fl exibilitet för 
a   dela upp lokalerna. Stora blackboxen ges två sidoscener och e   närförråd in  ll, som 
ökar fl exibiliteten y  erligare.
Högre upp i byggnaden placeras replokalerna med ingång från personalsida men också från 
foajén. Loger, verkstäder och personalrum placeras i huskroppen mot Torggatan, i lokaler 
med generösa takhöjder och med ljusintag från lanterniner och öppningar mot fasad. 
Arbetsplatser placeras på plan 03. Inlastningskaj med direkt  llgång  ll inlastningshiss 
kopplar ihop verkstäder, lastkaj, salar och förråd på e   enkelt sä  .
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Hotellets byggnadsvolym u  ormas med en tydlig och enkel gräns mot Kulturhuset byggnadskropp.
Strukturen baseras på en addi  on av volymer, vilket gör det möjligt a   bygga i etapper.
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MODELLBILDER

YTSAMMANSTÄLLNING, MATERIALPALETT. KULTURHUSET YTSAMMANSTÄLLNING, MATERIALPALETT. HOTELL
UNKTION LOKALYTA, m2 MATERIALPALETT PLAN

oajé, entrérum till verksamhet, och publik kommunikation 2285 A 0,1,2,3,4

ommunikation verkstäder, inlastn, scen och personal 500 D 0,1,2,3,4

arderob till publik, fördelade per plan och nära verksamhet 200 A fler

WC publika (ca. 40st) fördelade över planen + närfrd. + std/plan 298 B fler

ästscen 1 200–1 500 platser 1507 G 1,2,3,4

exibel lokal 150 A 3

exibel lokal (3) 240 A 2,3

exibel lokal (2) 82 A 4

exibel lokal (6) 300 A 4

afé + Caféscen 245 A 1

Multimedia studio 50 D 4

oger för gäster 35–40 pers 150 D 1 och 2

mklädningsrum för gäster (2) 40 B 1 och 2

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

rtistfoajé 60 A 1

lack box stor 300 sittplatser 700 C 1

FUNKTION LOKALYTA, m2 MATERIALPALETT PLAN

Black box liten 100 sittplatser 160 C 1

Repetitionslokal stor 80 sittplatser 160 C
4

Repetitionslokal liten 80 C
4

Verkstäder och ateljéer 800 A
3

Biblioteksytor publika 1 500 A
1 och 2

Utställningsytor 2
st utställningslokaler inkl. pedagogisk yta

462 E
4

Arbetsplatser, Administrativa ytor 777 A
3

Loger för egen personal (14) 100 D
3 alt. 0

Omklädningsrum för egen personal 40 B
4

Förråd för Västerbottensteatern, Varav 50 m2 närförråd 250 F
0

Förråd och magasin för biblioteket 400 F
0

Förråd gästscen 160 F
0

Förråd för utställningslokalerna 100 F
0

In och utlastning 150 F
1

Vaktmästeri, städcentral, avfall 200 F
0

Teknik (ca.) 1200 F
0

TOTAL 11896

FUNKTION LOKALYTA, m2 MATERIALPALETT PLAN

Reception och lobby 660 A 1

Hotellrum, 187 st 5280 H 4 till 14

Spa 520 I 16

Konferensrum 150 p 170 A 2 och 3

Konferensrum 50 p 315 A 2 och 3

Konferensrum 30 p 145 A 2 och 3

Konferensrum 15 p 140 A 2 och 3

Serviceytor konferensdel 220 D 2 och 3

Restaurang 295 A 17

Uteservering 90 17

Restaurangkök med förvaring 600 J 15 och 17

Serveringsyta för 1 200 pers A Kulturhusets Foajé

Personalutrymmen 140 D 1

Förråd 220 F 0, fler

In och utlastning 85 F 1

Vaktmästeri 20 F 1

Teknik och kommunikationsytor 1780 F 0, fler

TOTAL 10680
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INTERIÖR. MATERIALPALLETT
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FASADEN

Byggnadens karaktär skapas av kombina  onen av en  gedigen trädetaljering och fasadens geometri. 
Den veckade geometrin återfi nns i den större skalan, i hela husets volymform, och i husets själva yta. 
En rörelse, som  llsammans med Skelle  eås nordliga ljus ger mjuka skuggeff ekter  ll huskroppen 
och en rikedom och varia  on  ll dess utryck.  
Byggnadens volym är indelad i olika huskroppar som bildar en helhet. Den geometriska 
fasadprincipen går igen i alla delar, sam  digt som varia  on i förstersä  ningsprinciper, nyanser i 
fasadbehandlingar och olika material bidrar  ll säregna karaktärer. 

Kulturhusets fasad u  ormas som en solid med tyngre utryck  i vilken hål tas för a   skapa öppningar 
i fasad, medan hotellets fasad u  ormas som en kristallin och imateriell kropp som påminner om en 
isforma  on sam  digt som den glöder inifrån med varma trätoner. 

Kulturhusets fasadbeklädnad (illustrerad ovan) består av stående V-formad träpanel av grova 
dimensioner ca. 40x195 kärnfuru. Tillsammans med fasadens in- och utvik  llför de  a en 
relief  ll fasaden som skapar intressanta skuggverkningar i det lågt vinklade ljuset. Panelen är 
kiselimpregnerad i olika nyanser av grå   för de olika byggnadskropparna.
Stående träreglar markerar fasadens in- och utvik och massiva träomfa  ningar defi nierar de 
glasade delarna. Träbehandlingen är underhållsfri och ger fl amskydd.
Huset möter marken genom en betongsockel som bildar ryggstöd  ll fasadbänkar på insidan.

Hotellets fasad föreslås som en dubbel fasad där det inre skiktet består av träpar  er och samtliga  
täta delar med träskivor i naturligt träu  örande.  Det y  re och beskyddande skiktet består av glas 
i två u  öranden:  genomskinligt framför fönsteröppningar, och prismaprofi lerat i övriga delar. Det 
prismaprofi lerade glaset är en form av gjutet glas, som bidrar  ll byggnadens klimatlösning genom 
a   anpassa sig  ll års  dernas solvinklar med refl ek  on under sommar  d och refrak  on under 
vinter  d.
Ny mark i anslutning  ll huset föreslås av betong.

A

Tak: Synligt träbjälklag typ KL-trä, putsas från 
eventuella limrester. Installa  oner i tak galvade 
ven  la  ons rör, sprinklerrör obehandlade, 
kontaktskenor i aluminium.

Golv: Massivt trägolv behandlat med 
hårdvaxolja. Sockel liggande, behandling lika 
golv. Väggar: Fanerade MDF skivor, laserade. 
CNC-frästa träskivor, laserade.

Fly  bara väggar med pivot-gångjärn, fanerade.

B

Tak: Undertak. Målat vi  .  Golv: Hexagon klinker 
Väggar: Kakel i våta utrymmen, målade i övrigt.

C

Tak: Målat svart. Svarta akus  kpaneler dikt 
tak. Golv: Massivt trägolv behandlat med 
hårdvaxolja. Sockel liggande, behandling lika 
golv. Väggar: Synliga KL-trä väggar, svartbetsade. 
Ribbade träpaneler.
Teleskopisk läktare med uppfällbara stolar i 
formpressat träskal. Stoppad sits och ryggstöd.
Armstöd i trä. Klädda i brandsäker tex  l.

D

Tak: Målat vi  . Golv: Massivt trägolv behandlad 
med hårdvaxolja. Väggar: Målade vita.

E

Tak: Målat vi  . Installa  oner i tak galvade 
ven  la  onsrör, sprinklerrör obehandlade, 
kontaktskenor i aluminium. Golv: Massivt 
trägolv behandlat med hårdvaxolja.
Väggar: Målade vita.

F

Tak: Synligt träbjälklag typ KL-trä alt. målat. 
Installa  oner i tak galvade ven  la  onsrör, 
sprinklerrör obehandlade, kontaktskenor i 
aluminium.
Golv: Polerad betong. Väggar: Målade vita.

G

Tak: Undertak av ribbad träpanel. Avståndet 
mellan listerna varierar för a   skapa olika 
ljusgenomsläpp och akus  ska eff ekter Golv: 
Massivt trägolv behandlat med hårdvaxolja.
Väggar: Horisontell ribbad träpanel. Avståndet 
mellan listerna varierar för a   skapa olika 
ljusgenomsläpp och akus  ska eff ekter.

Teleskopisk läktare med uppfällbara stolar i 
formpressat träskal. Stoppad sits och ryggstöd. 
Armstöd i trä. Fasta stolar lika de som på 
teleskopisk läktare. Klädda i brandsäker tex  l.

H

Tak: Undertak målat vi   Golv: Heltäckningsma  a. 
Hexagonal klinker i wc/dusch. Väggar: Målade 
vita. Kakel i wc/dusch.
Vid fönsterpar  er förekommer en nisch i trä med 
e   integrerat bord av samma träslag.

I

Tak: Undertak av ribbade träpaneler i massivt trä. 
Avståndet mellan listerna varierar för a   skapa 
olika ljusgenomsläpp. Golv: Massivt trägolv. 
Natursten.
Väggar: Målade vita. Ver  kala ribbade träpaneler 
i massivt trä. Avståndet mellan listerna varierar 
för a   skapa olika ljusgenomsläpp. Träjalusier.

J

Restaurangkök med förvaring 
Tak: Undertak av hygienpla  or för fuk  ga och 
korrosiva miljöer och områden med lu  buret 
fe  . Synligt bärverk. Golv: Massagolv. Väggar: 
Kakel.

Prismasolar Glas. Vinter  d Prismasolar Glas. Somar  d Markbetong
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M       S :  
Låg energianvändning med lite miljöbelastning.

Energibehov. 

Byggnaden ska projekteras med fokus på låg energianvändning,  
och enligt de energimål som Skelle  eå kommun har för projektet. 
Energibalansberäkning bör tas fram i  dig skede i projektet. 
Byggnaden har en djup byggnadskropp med goda förutsä  ningar 
a   minimera värmeförlusten. De omslutande fasadytorna planeras 
innehålla en propor  on av öppen respek  ve stängd area som inte 
överstygger 60% av fasadytan vilket ger goda dagsljusföhållanden 
sam  digt som den är balanserad för a   uppnå e   bra u-värde och 
ha en bra värmeisoleringsförmåga.  Ledbelysning gäller för samtliga 
belysningsarmaturer i byggnaden.

Ljudmiljö, och Dagsljus.

Ljudstandarden för byggnaden skall planeras enl. BBR för SS ljudklass 
C, och kan komple  eras med ljudklass B i visa delar för a   uppnå 
miljöklassifi cering .  Alla de programmerade verksamheter för mer 
än  llfällig vistelse planeras ha  llgång  ll direkt dagsljus och ligga i 
direkt anslutning  ll fasad.  Husets u  ormning inkluderar tanken om 
a   fånga ljus från tak genom den karaktäris  ska silue  en för huset i 
form av en sågtandssek  on med ver  kal glasning. Takljus förekommer 
i gemensamma foajéer och rum för konst, all  d komple  erade med 
utblickar genom öppningar i fasad.

Termiskt klimat  och Lu  kvalitet. 

Byggnaden föreslås använda i huvudsak trä för både stomme och 
beklädnader. De  a kombinerat med stabiliserande element av betong, 
exempelvis i kommunika  onsnoder eller i vissa av scenernas omslutande 
väggar, har sta  ska fördelar sam  digt som det möjliggör lagring av 
värme och trögt värmeåtergivande från de massiva betongdelarna. Den 
nya byggnaden ansluts  ll  ärrvärmenät, och värmesystemet utgår från 
va  enburna element. Aggregat planeras förses med värmeåtervinning 
anpassat e  er lokalernas användning.
Fuktskyddsdokumenta  on, ljudstandard för byggnaden, loggbok för 
dokumenta  on av valda byggnadsmaterial, mm, skall tas fram i samband 
med byggnadsprojektering och följas upp under bygghandlingsskede, för 
a   säkerställa a   de e  ersträvade målen fullföljs.

Livscykelperspek  v.  

Material väljs med hänsyn  ll byggnadens livslängd, och varubedömning 
med hänsyn  ll miljö dokumenteras i loggbok. Vid val av system i 
byggnaden skall systemvalsutredningar genomföras avseende miljö och 
LCC perspek  v.  Husets detaljeras med hänsyn  ll  dsperspek  vet för 
a   möjliggöra  lä   åtkomliga system,  som kan kräva underhåll eller byte 
med  den.
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