
RÄTT BLOCK
Skellefteå Kulturhus

Kulturhuset tar fasta på platsens topografiska egenskaper och 
stadens flöden. Huset har en tydlig volymbehandling. En mindre 
byggnadskropp mot den högre belägna Södra järnvägsgatan och en 
större volym med en högdel skapar en intressant dialog sinsemellan.

Byggnaden har en tydlig struktur som skapar en flexibilitet och stor 
möjlighet till förändring i framtiden. Generella och anpassningsbara 
rum gör att verksamheterna kan kopplas samman och fungera som 
en större enhet eller fungera på egen hand och bibehålla sina egna 
identiteter. 

Situationsplan 1:1000

Vy från Möjligheternas torg

Mot Kanalgatan och Möjligheternas torg vänder sig biblioteket, här följer 
byggnaden Kanalgatans skala och möter staden omsorgsfullt och distinkt.

Trädgårdsgatan blir en aktiv gata i staden. Ett promenadstråk som kopplar 
samman staden i nord- sydlig riktning, från älven i söder till det nya 
resecentrumet i norr. Mot denna gata placeras husets entréer. Här gör man 
entré till gästscen, hotell, konferens och bibliotek.

Högst upp mot Södra Järnvägsgatan får Västerbottensteatern, Skellefteå 
konsthall och MAN en egen volym vilket ger dessa verksamheter en tydlig 
egen identitet. Denna volym har publik, såväl som intern koppling till den 
större volymen vilket ger goda möjligheter till samverkan.

De två volymernas entréer är belägna på olika plan, vilket medför 
möjligheter att placera intern kommunikation och inlastning i 
zoner som är avskiljda från publika miljöer. 

Kulturhusets, hotellets och konferensens funktioner vävs samman, 
så möten mellan funktionerna kan bildas.

Huset är rationellt planerat och kan byggas av prefabricerade 
byggnadselement. Att bygga i trä gör även att man kan utnyttja 
lokala material och arbetskraft.



Entréerna till huset är placerade längst med Trädgårdsgatan. Väl 
inne i huset bildas en axel av foajéer, lobby och kommunikation 
som binder samman husets alla funktioner.

Biblioteket ligger placerat i husets södra ände och är den funktion 
som tydligast möter torget och staden. De flexibla lokalerna 
ligger centralt placerade i huset för att kunna nyttjas av många 
verksamheter. Vikväggar bildar flexibla rum som kan öppnas upp 
och användas tillsammans med intilliggande rum.

Situationsplan
Skala 1:1000

Vy från entrén mot stora foajén

Vy från Trädgårdsgatan

Den stora foajén är ett generellt rum som ligger mellan gästscenen 
och de flexibla lokalerna. 

Gästscenen är utformad för att kunna inhysa banketter såväl som 
teaterföreställningar och konserter. Balkonger i två plan ger den i 
övrigt generella strukturen en klassisk teaterkaraktär. Genom att 
öppnas upp, kan de flexibla lokalerna, foajén och gästscenen användas 
tillsammans.

Hotellobbyn ligger centralt placerad och annonserar hotellet som en 
del av kulturhuset. Från lobbyn når man lätt hissar som tar gäster 
upp till hotellrum, spa och restaurang.

Skellefteå konsthall och MAN ligger på det övre entréplanet 
i den mindre volymen. De kan öppnas upp internt för större 
evenemang och utställningar såväl som använda skulpurparken eller 
gallerigången mellan husen.
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Entréplan 
Skala 1:200
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Källarplan. +10,7
I källaren ligger de två Black-boxarna tillhörandes 
Västerbottensteatern. Här samlas ytor för artister till 
teatern och gästscenen. De verkstäder som kräver hög 
takhöjd ligger förlagda i källaren, tillsammans med 
förråd och teknikutrymmen.

Entréplan kulturhus . +14,7
Den nivå som möter kanalgatan utgör entrévåning för  
merparten av husets funktioner. Här finns huvudentré 
och foajé, med direkt koppling till hotellobby, 
gästscen och flexibla lokaler. Planet har en god intern 
kommunikation som försörjer huset

Konferensplan. +21,0
Konferens ligger invävt runt kulturhusets övriga 
funktioner, med goda kopplingar till hotell, gästscen 
och flexibla lokaler.

Spa +35,2

Funktionsbeskrivning Fastighetsbeskrivning

Hotellplan +38,4 - +64 Restaurang +67,2 Restaurangkök +71,3

Planer skala 1:400

Entréplan teater och konsthall. +17,7
I Södra Järnvägsgatans nivå ligger den mindre volymens 
entrévåning. Här finns Västerbottenteaterns foaje och 
teaterbaren. Här är också Skellefteå konsthall och MAN 
förlagda. En övre entré för direkt åtkomst till höghuset 
finns mot Trädgårdsgatan.

Arbetsplatser  +24,4
I den mindre volymens översta plan ligger arbetsplatser 
för Västerbottensteatern. Här finns också övriga 
arbetsplatser för kulturhuset. Längst i söder ligger de 
översta planen för konferens och bibliotek. 

1. Personalmatsal
2. Förråd för hotell
3. Omklädning
4. Torrförråd
5. Arbetsrum
6. Bakrum
7. Frys
8. Kyl
9. Kylrum
10. Förråd
11. Is
12. Kök
13. Disk
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Lobby och publik kommunikation

Intern kommunikation

Stöd - Avfall, vaktmästeri etc

Konsthall & MAN

Arbetsplatser

Gästscen, Flexibla lokaler

Västerbottensteatern

Konferens

Bibliotek

Hissar

Hotell

Kulturhus

Gemensamt nyttjande

Hissar

Lobby och publik kommunikation

Intern kommunikation

Stöd - Avfall, vaktmästeri etc

Konsthall & MAN

Arbetsplatser

Gästscen, Flexibla lokaler

Västerbottensteatern

Konferens
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Foajé med vy mot Möjligheternas torg Fasadkoncept Spa, inom- och utomhuspooler med generös takhöjd. Materialpalett

Fasad mot väst
Skala 1:200
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Fasad mot väst
Skala 1:400

Fasad mot söder
Skala 1:400

Fasad mot norr
Skala 1:400

Fasad mot öst
Skala 1:400

Detalj fasad 1:50

Prefabricerad limträ 
fasadelement 

Gardin i takmonterad 
skena

Massivträbjälklag

Kulturhuset uppförs i trä vilket är ett lokalt och miljömässigt hållbart 
material med stor lokal tradition. Byggnaden utformas för att uppnå 
Miljöbyggnad silver. Genom en rationell stomme med prefabricerade 
och repetitiva element skapas en ekonomisk byggnad. Tekniska system 
och byggnadens stomme minskar uppvärmnings- och kylbehov samt 
bidrar till en minskad materialåtgång. På de stora platta taken kan 
solceller placeras för att producera förnybar energi. 

Gallerigången mellan konsthall och höghus är en intressant rumslighet samtidigt som den förhindrar direkt solljus 
att skada värdefull konst.

Hotellrum Vypunkt A Vypunkt B
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Funktion 

Kulturhus

Foajé

Garderob publik

WC-publika

Gästscen

Flexibla lokaler

Multimedia studio

Loger gäster

Omklädningsrum gäster

WC/Dusch i korridor

Artistfoajé

Black box stor

Black box liten

Repetitionslokal stor

Repetitionslokal liten

Verkstäder och ateljéer

Biblioteksytor publika

Konsthall

Arbetsplatser

Administrativa ytor

Loger för egen personal

Omklädningsrum  personal

Förråd Västerbottensteatern

Förråd och magasin bibliotek

Förråd gästscen

In- utlastning

Vaktmästeri, städ, avfall

Teknik och 
kommunikationsytor

Totalyta

Lokalyta
förslag, m2 
 

Lokalyta
program, m2 
 

1200

200

70

1400

520

50

150

50

50

60

700

160

160

80

800

1500

450

708

70

100

40

250 

400

160

100

400

2100

12028

Beskrivning
golv/väggar/tak 
 

Betong/trä, glaspartier/
kassettak i trä
Betong/trä/kassettak i trä

Betong/kakel/spacklat 
och målat
Trä/smidesräcken, textil, trä/
kassettak i trä
Betong/trä, glaspartier, textil, 
vikväggar/kassettak i trä
Trä

Trå/trä, textil, glaspartier/
kassettak i trä
Betong/betong, textil/målat 
spacklat
Klinker/kakel/spacklat 
och målat
Betong/betong, textil/
kassettak i trä
Trä/trä, textil/kassettak i trä

Trä/trä, textil/kassettak i trä

Trä/trä, glaspartier, textil/
kassettak i trä
Trä/trä, glaspartier, textil/
kassettak i trä
Betong, trä/betong, trä, 
glaspartier/kassettak i trä
Betong, trä/trä, glaspartier, 
textil/kassettak i trä
Betong/trä, glaspartier, 
textil(kassettak i trä
Trä/trä, glaspartier, textil/
kassettak i trä
Trä/trä/målat spacklat

Betong/betong/spacklat 
och målat
Klinker/kakel/spacklat 
och målat
Betong/betong/trä

Betong/betong/trä

Betong/betong/trä

Betong/betong/trä

Betong/trä/målat spacklat

Betong/betong/trä

Långsektion 
Skala 1:200

Tvärsektion genom foajé
Skala 1:200

1038

184

101

1644

463

50

157

80

58

100

630

190

156

103

1014

1346

482

1070

96

100

47

220 

559

140

120

310

2000

12458

Funktion 

Hotell

Reception och lobby

Hotellrum

Spa

Konferens

Serviceytor konferens

Restaurang

Uteservering

Restaurangkök med förvaring

Serveringsyta 1200 personer

Personalutrymmen

Förråd

In- utlastning

Vaktmästeri

Teknik och 
kommunikationsytor 

Totalyta

Lokalyta
förslag, m2 
 

Lokalyta
program, m2 
 

600

5000

500

890

190

300

600

140

200

50

50

1700

10030

Beskrivning
golv/väggar/tak 
 

Betong/trä, glaspartier/
kassettak i trä
Trä, klinker/trä, textil, kakel/
trä, spacklat och målat
Betong, klinker/Trä, kakel, 
glaspartier, textil/Trä, spacklat 
och målat
Betong/trä, glaspartier, textil/
kassettak i trä
Betong/trä, glaspartier, textil/
kassettak i trä
Betong, klinker/trä, glaspartier, 
textil, kakel/trä, spacklat 
och målat

Betong, klinker/trä, glaspartier, 
rostfritt/trä, spacklat och målat

Klinker, trä/trä, glaspartier, 
kakel/trä, spacklat och målat
Betong/trä/trä

Betong/trä/trä

Betong/trä/trä

Betong/trä/trä

461

4800

520

940

210

300

456

186

192

50

45

1700

9860

CAFÉSCENFOAJÉENTRÉ
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TRÄDGÅRDSGATAN TORGGATAN


