
VISIONEN

Kulturen exponerar samhällets inre väsen, dess anda, med all den 
mångfald som den är uppbyggd av. Kulturen förmedlas i olika konstarter 
som en berättelse på olika språk. I staden är kulturens uttryck inte be-

högtidliga tillfällen lika väl som i små vardagssituationer. I planerade 
evenemang på etablerade platser lika väl som vid spontana yttringar på 
oväntade ställen. Visionen är att det nya kulturhuset blir det sprudlande 

kulturens olika uttrycksformer.

Visionen är dessutom ett kulturhus i internationell klass, ett kulturkvar-
ter som blir den nya sociala och kulturella samlingspunkten i hjärtat av 
Skellefteå, tillsammans med hotellet med dess utåtriktade konferens-
verksamhet. Arkitekturen speglar en mångfacetterad och välkomnande 
kulturmiljö, en mötesplats med förankring i den lokala identiteten, men 
med internationell inriktning och betydelse. Kulturhuset är mera en mö-

-

kulturupplevelser för små och stora, nybörjare och professionella, invå-
nare och besökare från när och fjärran.

Idén är att kulturhuset skall resa sig som en tydlig, men varierad helhet, 
-

alog både mot Möjligheternas torg i söder och det kommande nya rese-
centret i norr. Bibliotek, hotell, kultursalar och utställningsrum förbinds av 

-
formella möten, föreställningar och utställningar. Över höga glasfasader 

lyfter mjukt formade lamellfasader i varierande höjd upp kulturhuset och 
ger det ett intryck av att sväva över det nya stråket, som följer Trädgårds-

rörelse. Inåt öppnas rummet mot en sagolik formvärld, där öppningar 
kring och mellan verksamheternas tydliga volymer skapar en rikedom av 
äventyrliga nischer, avsatser och rumsligheter. 
 
Hotellets markanta volym markerar kulturhuset i stadsbilden och skapar 
identitet på långt avstånd samtidigt som biblioteket öppnar upp mot Möj-
ligheternas torg och inbjuder till möten med kultur- och utställningsverk-

ställen av husets inre funktioner och rum och exponerar husets liv mot 
staden. Aktiviteterna strålar på så sätt ut från biblioteket, hotellet och kul-
tursalarna och öppnar huset i alla riktningar. Variation i höjd och plan och 

möte med stadens skala och de omgivande byggnadernas formspråk.
 

-
nom glimtar av husets inre liv och kvaliteter. Det gäller inte minst kvällstid 
då ljus inifrån tränger igenom lamellerna och får fasaden att skimra. Liksom 
man kring forntidens lägereldar samlades i värmen och gemenskapen lock-
ar kulturhuset in till gemenskapen kring kulturens olika berättelseformer.  
 

KONTEXTEN

Det inre stråket
Det har varit viktigt för oss att koppla samman det nya resecentret i norr 
mot torget och älven i söder och skapa förutsättningar för ökad fotgäng-

-

stadsparken. Återkommande element som planteringar, träd, ytbelägg-
ningar och belysning kan användas för att öka sammanhållningen. Ak-
tivitetsfält för barn, ungdomar och vuxna med gunghästar, trampoliner 
infällda i torgytan, utomhusschack, bollplank, ytor för hopplekar och ut-
omhusbibliotek lockar till uppehälle och integrerar kulturen i stadsbilden. 
Kulturhusets inre stråk, den röda tråden som samlar husets verksam-
heter som kapitel i en berättelse, blir en naturlig del av Trädgårdsgatan 
och kan öppnas upp mot gatulivet med uteserveringar, föreställningar, 
informationstillfällen och andra aktiviteter när vädret tillåter. Vid mindre 
gynnsam väderlek kan fasadens glaspaneler stängas av mot gatan och 
sålunda skapa ett väderskyddat och välkomnande inre stråk som inbju-
der till husets aktiviteter. 

Ankomst
Det inre stråket bildar ett gemensamt entrérum som bjuder in besöka-
re från olika håll. Kulturhusets huvudentré är placerad mot Kanalgatan 
och torget i söder, mot norr ligger hotellets entré med nära koppling till 

från det hållet. Gästscenen får en egen entré mot Trädgårdsgatan. I an-

Möjlighet till av- och påstigning, samt parkeringsplatser för funktionshin-
drade, tillgodoses vid huvudentrén.

Utemiljö
På entréplan, i synnerhet mot Kanalgatan och Trädgårdsgatan, är fasa-
den uppglasad och indragen och sålunda skapas attraktiva, skyddade 
utearealer under tak som lätt kan integreras i gatulivet. Hotellets café har 
en uteservering som är belägen vid Trädgårdsgatan, där man kan njuta 
av en kopp kaffe i aftonsolen när vädret tillåter. 

Mot söder är fasaden på bottenvåningen indragen vid entrén, högre upp 

ansluter byggnadens fasad till Kanalgatans fasadliv. På gatunivå bildas 
en skyddad ankomst- och samlingsplats under tak, som bjuder in besö-
karen till huset. Platsen kan också nyttjas till att exponera information 
om aktiviteter i huset eller bli en del av uteevenemang längs Kanalgatan, 
som utformas till en attraktiv esplanad för gående och cyklister, när bil-

Varuleveranser
In- och utlastning för lastbilar sker inomhus med infart från Torggatan 
på byggnadens östra sida och sålunda helt avskilt från offentliga ytor. 
Avlastning sker vid lastkajen till förråd eller direkt till de stora scenerna. 

från marknivå. Lastintaget är vädertätat och kan stängs av vid leveran-
ser av hög säkerhetsklass. I anslutning till dekorverkstäder, konsthallen 

omfång och med lägre säkerhetskrav. I direkt anslutning till lastintaget 
och med visuell kontakt ligger kulturhusets gemensamma vaktmästeri.

KONCEPT

Helhet kontra individualitet
Kulturhuset med hotell har en unik placering med sitt centrala läge vid 
Kanalgatan och torget. De två fastigheterna växer samman till en enhet 
som stimulerar och inspirerar varandra och skapar synergieffekter mellan 
verksamheterna. Besökaren bjuds på oväntade möten och inspireras att 
pröva på nya aktiviteter eftersom huset tillhandahåller ett så brett utbud 
att var och en kan hitta något för sin smak. Kulturhusets verksamheter, 
gästscenen och hotellet är placerade i enskilda byggnadsvolymer med 
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>> Bibliotek, hotell, kultursalar och utställningsrum 
förbinds av det inre stråkets sammanbindande ström 

”Rivertale” <<

Det inre stråket

Det nya resecentret kopplas samman med torget. En 
öppen mötesplats i rumslig dialog både mot Möjlig-
heternas torg i söder och det kommande nya rese-
centret i norr

Det nya stråket skapar förutsättningar för ökad fot-

kan öppnas upp mot gatulivet med uteserveringar, 
föreställningar, informationstillfällen och andra aktivi-

stadens liv och rörelse. Husets inre funktioner och 
rum och exponerar husets liv mot staden.
 

Entré

Det inre stråket bildar ett gemensamt entrérum som 
bjuder in besökare från olika håll. Kulturhusets huvu-
dentré är placerad mot Kanalgatan och torget i sö-
der, mot norr ligger hotellets entré med nära koppling 

som förväntas komma från det hållet. Gästscenen 

KONTEXTDIAGRAM
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binder samman verksamheterna samtidigt som de skapar en välkom-
nande atmosfär med låg tröskel in till kulturhuset. 

Kulturkvarter kontra kulturhus
Det har varit viktigt för oss att bryta ner skalan av kulturhuset till mindre 
enheter med mera mänsklig skala och intimare karaktär och skapa ett 
kulturkvarter med stor detaljrikedom och variation som stimulerar alla 
våra sinnen. Kulturkvarteret byggs upp längs det inre stråket med många 
platser att vistas på, torg, gränder och café; typologier som vi känner 
igen från stadsrummet runt omkring oss. Det inre stråket knyter på ett 
naturligt sätt ihop hela huset och kulturkvarteret blir en livlig och inspire-
rande mötesplats för upplevelse, lärande och kreativitet.

ORGANISATION

Kulturhus

Foajé

och bjuder in besökare till huset. Huvudentrén mot söder förstärks ge-

till resecentret och skapar en förbindelse norrut.

I foajén sammanstrålar husets verksamheter på ett sätt som uppenbarar 
husets liv och aktiviteter för besökare så snart man träder in. Receptio-
nen, biblioteket, caféet, gästscen, Västerbottensteatern och utställnings-

så vis husets inre och lockar till synergi mellan bibliotekets förmedlande 
och fördjupning, utställningslokalernas uttryck och kreativitet samt scen-

konstens magi. Vid behov kan foajén indelas i mindre enheter för att kla-
ra av kontroll av biljetter till olika verksamheter. Toaletter och garderober 
är placerade i direkt anslutning till respektive verksamhet.

förbinder och skapar visuella kontakter med verksamheterna på övre 
plan. Trapporna är ett socialt rumselement som inte bara binder ihop 
våningarna utan också genom sin placering och utformning inbjuder till 
att stanna upp, till social samvaro inte bara på trapporna utan också 
på övre plans avsatser och broar. De bidrar sålunda också till ökade 
sociala aktiviteter och gynnar möten och ”korsbefruktning” mellan olika 
verksamheter.

Här erbjuds uppehållsplatser för informella, spontana möten och främjas 
ett rörelsemönster som möjliggör varierade upplevelser av foajéns rum 

-
des behov tillhandahålls hissar och ramper. Den rumsliga upplevelsen 
förstärks av verksamheternas stora volymer med tredimensionella trä- 
och naturstensklädda ytor och stora takljus som öppnar upp mot himlen 
och släpper in dagsljus till husets inre.

uppträdanden. Rummets höga höjd med alla nivåer, broar, avsatser och 
själva trapporna kan inspirera till okonventionella framföranden.

Gästscenen placeras i omedelbar anslutning till kulturhusets och ho-
tellets foajé med egen entré mot Trädgårdsgatan. Med sin träbeklädda 
volym utgör den en viktig knutpunkt, runt vilken besökare och konstarter 
kan mötas. Scenrummet reser sig igenom byggnaden och tillför med 
sin träbeklädnad en stämningsfull atmosfär till foajén. Träets varma glöd 

förstärks av belysning som integreras mellan trälamellerna och ger be-

öppnar upp mot himlen och skapar känslan av en viktig plats med något 
”stort” över sig.

Gästscenen rymmer 1200 sittplatser och kan utökas till 1500 platser med 
hjälp av ståplatser. Den är försedd med teleskopläktare som förbinder 

skulle här kunna inrymmas ett rum för de yngsta barnen med ljudisolerad 
glasvägg mot scenrummet. Barnen får god överblick över scenen och 
medhörning via högtalare. 

och toaletter. Pauslobbyn är öppen mot foajén på entréplan, men kan 
också avskiljas och användas som eget foajéområde vid särskilda ar-
rangemang. Gästscenen har också en nära förbindelse till hotellets kon-
ferensutrymmen och Västerbottensteaterns scen.

Scenrummet är utformat för största möjliga närhet mellan scen och pu-
blik både vid läktaruppställning och vid plant golv. Mot Torggatan ankny-
ter gästscenen till ett backstage-område i tre våningsplan med förråd, 
teknikrum, omklädningsrum och artistloger. Som artist är det möjligt att 
röra sig mellan omklädningsrum, artistloger och scenen utan att korsa 
offentliga ytor.

-

kan de enkelt öppnas upp mot foajén och sålunda utöka foajéytan vid 
större evenemang.

Skellefteå Konsthall & MAN
Skellefteå Konsthall och MAN bildar en egen enhet nära kulturhusets 
södra huvudentré och utgör en motvikt med eget uttryck till de två 
träklädda scenkonstrummen. Utställningslokalerna samordnas så att de 
kan dra fördel av varandra och utnyttjas till att vid behov skapa ett större 

med varandra. På plan 1 erbjuds spännande utblickar över övrig verk-
samhet och ut mot Kanalgatan och torget. Placeringen nära huvuden-
trén gör konsten lätt tillgängliga för publiken och ankomstplatsen under 
tak vid entrén kan användas som utomhus utställningsyta eller nyttjas för 
kulturevents. Närheten till torget skapar också synergi med torgets verk-
samheter. Biljettförsäljning sköts lätt överskådligt vid den gemensamma 
receptionen vid huvudentrén.

Västerbottensteaterns huvudscen är nära ansluten både till kulturhusets 
huvudentré och gästscenens entré mot Trädgårdsgatan. Den tar upp 
gästscenens formspråk och anknyter till det pulserande livet i foajén. 
Den omgivande foajén både på entréplan och på plan 1 och närheten 
till caféet erbjuder talrika möjligheter till mingel i pauser och före före-

både överblickar över aktiviteterna i huset och utblickar i det omgivande 
stadsrummet.

Verkstäder, repetitionslokaler, omklädningsrum och artistloger är place-

sig på entréplan med god förbindelse både till Västerbottensteatern och 
gästscenen. Västerbottenteaterns barn- och ungdomsscen UngHästen 
anknyter till bibliotekets ungdomsverksamhet på plan 1 och skapar syn-
ergi mellan verksamheterna. Direkt från huvudentrén leder trappan upp 
till UngHästen och de interna stråken förbinder scenen med artisternas 
loger och omklädningsrum.

och aktiviteter. Tidningsavdelningen är kopplad till hotellets café på en-
tréplan och skapar synergi mellan hotellets och bibliotekets verksamhe-
ter. Den med tilltalande sittplatser möblerade ytan kan tillåtas svälla ut i 
en del av foajérummet som ett husets vardagsrum, med ”spanarkvalité”.

Den långsträckta glasfasad på plan 1 öppnar utblickar från biblioteket 

av både från insyn och från bländande sol och erbjuder skyddade arbets-
platser även närmast fasaden, där man samtidigt kan njuta av utsikten 
medan man arbetar eller fördjupar sig i en skrift. Huvudsakligen är bibli-
otekets utrymmen samlade på plan 1, men med tilläggsytor på entréplan 
och plan 2. I anslutning till kulturhusets reception och huvudentré ligger 
en bred trappa som leder upp till biblioteket. Den skapar en varm och 
vänlig entrésituation som inbjuder till uppehälle, informella sociala mö-
ten och arrangemang. Återlämningsautomaten är placerad i anslutning 
till huvudentrén och är lätt tillgänglig också utanför bibliotekets öppet-
hållningstider. Varuhissen förbinder entréplanens återlämningsautomat, 

på plan 1.

De varierande öppna biblioteksrummen är tänkt att skapa närhet och 
-

de mellan våningarna och samtidigt uppstår en varierad miljö där olika 
zoner lätt kan skärmas av för aktiviteter och upplevelser som ordnas 

sin bok på en solig balkong mot väster.

Med hjälp av arkitektur, inredning, belysning och möblering skapas mil-
jöer där inte bara litteratur, utan också moderna medier kan exponeras 

Hotell HotellKulturhus Kulturkvarter

Hotell

Bibliotek

Gästscen Teater Utställning

Helhet kontra individualitet

Hotell & KulturHUS Hotell & KulturKVARTER

KONCEPT
DIAGRAM

Det har varit viktigt för 
oss att bryta ner skalan 
av kulturhuset till min-
dre enheter med mera 
mänsklig skala och inti-
mare karaktär och ska-
pa ett kulturkvarter med 
stor detaljrikedom och 
variation.
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viktigt inte minst på barn- och undomsavdelningen där en inspirerande 
biblioteksmiljö och en behaglig atmosfär med en mängd olika fysiska val-
möjligheter gör det lätt att tillgodogöra sig utbudet, enskilt eller i grupp, 
vilket kan väcka lusten till litteratur på längre sikt. Biblioteksmiljön bör 
svara mot och göra litteraturens rika upplevelsevärld tillgänglig. Genom 
att placera Västerbottensteaterns scen UngHästen i direkt anslutning till 
biblioteket skapas synergi mellan verksamheterna, de stimulerar varan-
dra samtidigt som möjlighet till spontan medverkan underlättas.

I centrum står språket, inte blott det skrivna ordet. Berättelsen. I tryckt 
form men minst lika mycket också i talad form, där moderna medier 
öppnar alternativa ingångar. Bokstäver har också använts för att bilda 
ett mönster i en del av fasadens lameller och utåt signalera bibliotekets 
placering. Tillgänglighet, lekfullhet, variation i miljöer och såväl kontemp-
lativa som stimulerande utrymmen präglar hela biblioteket, som fungerar 
som låg tröskel in till kulturhuset och en förbindelse till de övriga verk-
samheterna.

Den personligt förmedlade berättelsen i den lilla skalan och ”in real life” 
har i alla tider varit den överlägsna ingången till språket. Här kan bib-
lioteket i samarbete med författare och skickliga uppläsare skapa rätt 

-
sydd utformning. Västerbottensteaterns berättartradition kan här stärkas 
och kombineras med verksamheter från bibliotekets sida och närheten 

-
utsättningar för ömsesidig samverkan.

Personalen
Alla fyra verksamheter som skall samverka i byggnaden drar nytta av 
närheten till varandra, vilket utgör förutsättningen för ett kreativt sam-

arbete. Stor vikt ligger på personalens arbetsmiljö och rörelsemönster 
med behov av tillgänglighet och närhet till kärnverksamheterna lika väl 

-
lätta samarbetet och skapa ”vi”-känsla är personalutrymmena centralt 
samlade på plan 2. Den centrala placeringen gör att personalen har nära 
till samtliga verksamheter vilket bidrar till att det blir lätt att effektivt driva 
huset. Med en kombination av öppna kontorslandskap, tysta rum och 

-

gemensamt lunchrum/kafeteria som delas av all personal i kulturhuset. 

takterrass erbjuder också möjlighet att sitta en stund i solen medan man 
intar sin lunch eller dricker en kopp kaffe samtidigt som man njuter av 
utsikten längs Kanalgatan.

Hotellet

Kulturhusets rika utbud av aktiviteter kommer att öka antalet besökan-
de till Skellefteå och för att tillgodose behovet av hotellrum och sam-
tidigt skapa möjlighet att kombinera kulturevenemang med möten och 
konferenser samordnas hotellet som en naturlig del i kulturkvarteret. I 
korsningen av Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan får hotellet en 
attraktiv placering i hörnet av kvarteret. Den gemensamma nytänkande 
andan genomsyrar hela kvarteret och hotellet bidrar med sin identitets-
skapande höjd till att positionera kulturhuset i stadsbilden och avskärma 
kvarteret mot järnvägen. Hotellet är en aning utskjutet ur kulturhusets 
byggnadsmassa in mot Trädgårdsgatan, vilket gör hotellet till en markant 
hörnpunkt och gör det synligt söderifrån från stadskärnan. Kulturhusets 
indragna fasad på entréplan längs Trädgårdsgatan förstärker blickkon-
takten till hotellet också från torget.
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Utstälning

Hotell

Foajé & Bibliotek
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I anknytning till såväl foajén som hotellets lobby ligger caféet på en-
tréplan. Det öppnar sig mot foajén men är också tillgängligt utifrån Träd-
gårdsgatan, där caféets uteterrass sommartid lockar besökare att slå 

atmosfären i foajén och utgör en naturlig mötesplats för hotellets och 
kulturhusets besökare. Samtidigt kan caféet bistå med serveringsytor 

-
féscenen ansluter till foajén och genom sin placering har den också vi-
suell kontakt till biblioteket.

Hotellets konferensutrymmen är placerade på plan 1 och 2 i nära anknyt-

i bruk vid större evenemang. Konferensrummens anknytning till foajén 
gör att större tillställningar även kan utökas till att fylla delar av foajén.

Hotellrummen
Hotellrummen fördelar sig på plan 3-13 med sviter på de tre översta vå-
ningarna där den bästa utsikten erbjuds. Varje våningsplan förses med 
ett rum för städredskap och förråd.

SPA-avdelningen är placerad under restaurangen på plan 15. Härifrån 
har man en fantastisk utsikt över Skellefteå. Hotelltornet är utformat så 
att det smalnar av uppåt och skapar takterrasser i anknytning till SPA-av-
delningen. Här kan man njuta av solen och utsikten under årets varma 
dagar eller andas den friska luften medan man badar i utomhuspoolen. 

Restaurangen är placerad högst upp i byggnaden med uteservering på 

FOAJÉ - DET INRE STRÅKET

rumslig dialog både mot Möjligheternas torg i söder 
och det kommande nya resecentret i norr <<

Bibliotek, hotell, kultursalar och utställningsrum för-
binds av det inre stråket. De offentliga funktionerna 

och intern kommunikation

Sekundär / intern (personal / varuleverering)
Interna anslutningar
Primär / extern (det inre stråket)

 

De interna anslutningarna bildar en ”loop”
och främjar en god arbetsmiljö

Helhet kontra individualitet

Kulturhusets verksamheter, gästscenen och hotellet 
är placerade i enskilda byggnadsvolymer med var 

det lätt att hitta till, samtidigt som de utåt kan ges en 
-

tekets utrymmen  binder samman verksamheterna 
samtidigt som de skapar en välkomnande atmosfär 
med låg tröskel in till kulturhuset. 

ORGANISATION DIAGRAM
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Konsthall & MAN

takterrasser i två plan och vida utsikt över staden. Här kan man dricka en 
spännande cocktail i solnedgången efter en händelserik konferensdag 
eller avnjuta en läcker måltid med kollegor medan man låter blickarna 
vandra över det omgivande landskapet. Restaurangköket är placerat i 
våningsplanet omedelbart under restaurangen, med god anslutning till 
varuhissen och därmed också till café och mottagningskök på entréplan.

MATERIAL

Materialen, utvändigt såväl som invändigt, är valda med målet att skapa 
en byggnad som andas både värdighet och öppenhet och ger kulturhu-
set ett nyanserat helhetsintryck och en robusthet som tål dagligt slitage. 
Väggarna till gästscenen, Västerbottensteatern och utställningslokalerna 
är klädda i olika material och skapar härigenom å ena sidan identitet för 
verksamheterna och å andra sidan rumslig variation. Upplevelsen av det 
inre stråket skiftar sålunda stämning från den ljusa och vänliga atmosfä-
ren skapad kring de ljusa träpanelerna, till de mörka träpanelerna, som 
ger rummet en varm och intim känsla, medan de naturstensklädda väg-
garna åstadkommer en vacker och spännande kontrast till träboxarna.

Husets yttre är avstämt för att uppnå ett öppet och transparent uttryck i 

till en helhet, är klädd med aluminiumlameller i varma nyanser, som ska-

alla årstider; en varm underton till vårens sköra och höstens klara färger 
och sneda ljusinfall, en vacker kontrast till vinterns blåaktiga färgskala 
och låga sol och ett tillägg till sommarens mättade grönska och högt 

-
lingar, utan också under dygnets timmar och skiftande ljusförhållanden, 
inte minst på kvällen då ljus inifrån tränger igenom lamellerna och får 
huset att skimra.

I enlighet med fasadens gyllene färgton framstår också kulturhusets inre 
varmt och vänligt. Väggar är klädda med trä och natursten, golven har 
naturstensbeläggning, vilket kopplar byggnaden till lokala resurser och 

-

 

AKUSTIK
 

Sålunda har de stora salarna lagts i bottenvåningen för att där kunna 
hantera ljudstörningar via stommen, samt också klara logistiken med 
avseende på in- och utlastning till scenerna. Krav på ljudisolering en-
ligt ljudklass B kan i allmänhet klaras med lätta väggar på tjocka homo-

högre krav, så som publika salar, teatersalar etc. fordras en högre iso-

(ex betongplattor på elastiska mellanlägg) och ljudisolerande undertak. 
Gästscenen och Västerbottensteatern utförs dessutom enligt principen 
box-in-box med akustiskt verksamma kammare och absorbenter som 
tillgodoser framtida akustiska behov. Teatersalarnas väggar mot foajén 
utformas som tredimensionella väggar av lameller med bakomliggande 
absorbenter av klass A. Alla ytor i gemensamt utnyttjade rum och ytor 
med hög publikfrekvens utförs med akustiskt reglerande material, med 
undantag av golv och fasader. 

Rum och salar för musik är utformade som rektangulära ”lådor”, vilket 
är en bra grundförutsättning för den akustiska behandlingen. Med lätta 
väggar är det enkelt att snedställa väggar efter behov. De stora salarna 

textiler på motordrivna spolar från en efterklangstid på ca 1.6 sekunder 
till ca 1.0 sekund och på så vis kunna fungera väl för såväl konstmusik 
som rockmusik och dramateater. 

HÅLLBARHET

De grundläggande energimässiga principerna tar utgångspunkt i Skellef-
teås nordliga placering och tävlingsområdets kontext. Byggnadsvolymen 

och anpassningsbar över tid. Alla byggdelar utförs med energieffektiva 
komponenter såsom högisolerade konstruktioner, god lufttäthet och vär-
meåtervinning. Byggmaterial värderas ur miljöperspektiv och kriterierna 
för Miljöbyggnad åtföljs. Den årliga energiförbrukningen hålls <75% av 
BBR. Hållbarheten bör vara en naturlig del av det nya kulturkvarteret och 
synliggöras på olika sätt för att fungera i pedagogiskt syfte för de barn, 
ungdomar och vuxna som besöker huset.

Byggnaden ligger på ett svagt sluttande område som tillsammans med 
fasadens utformning tillåter ljuset att nå in den tid av året då solen står 

passiv solavskärmning av den framskjutande övre våningen, vilket gör 

långt in i byggnaden, samtidigt som goda visuella utblickar erbjuds och 
orienterbarheten underlättas.

På grund av Skellefteås ljusförhållanden och byggnadens transparens 
utförs solavskärmningen med vertikala lameller, som beroende på vä-

-

och hålls i samma gyllene material som lamellerna, ramar in den här 
delen av fasaden. Det direkta solljuset skärmas därmed av och dags-
ljuset inne i byggnaden bidrar till att skapa en angenäm och bländfri, 
diffus allmänbelysning. Solavskärmingen i själva glaset kan hållas på 
en lägre nivå genom att höja värdet Ra>90. Högisolerade termofönster 
med hög ljustransmission och hög färgvaraktighet säkerställer ett bra 

dagsljusförhållanden orienteras alla fasta arbetsplatser längs fasaden. 
Detsamma gäller också konferenslokaler, personalrum och kök. Välbe-
lysta rum eftersträvas som genom simulation optimeras att varken vara 
överbelysta eller underbelysta.

Hela byggnaden förses med mekanisk ventilation och värmeåtervinning. 
Ventilationsprinciper utarbetas och anpassas till husets olika funktioner 
och krav. Genom att tillämpa naturlig ventilation för de gemensamma 
ytorna på entréplan kan energiförbrukningen minskas under sommar-
månaderna.

Hotelltornet förses med ett våningsplan för tekniska behov och för att 
förkorta ledstråken fördelas separata tekniska rum jämt i den övriga 
byggnaden. Alla konstruktioner mot mark utförs med radonspärr och 
eventuell dränering under byggnaden leds vidare med hjälp av över-
tryck. Radonspärren placeras under fundament mot marken. Det här ga-
ranterar att radongaser som stiger upp från marken leds ut mot sidorna 
och förhindrar gaserna att tränga in i byggnaden. 

-
erna för Miljöbyggnad klass silver:

- Värmeåtervinning inkl. frikylning via 

sker till luftbehandlingsaggregaten.
-

ten av rummen samt hög   
verkningsgrad på värmeåtervinning av 
ventilationsluften.
- Beaktande av energioptimering vid in-
köp av utrustning.
- Offensiv design av fönster och belys-
ningssystem.

- Låg installerad belysningseffekt i kom-
bination med 
energieffektiv styrning.
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FUNKTION Antal LOKALYTA, m² i alt

HOTELL
Gemensam 1739
Reception och lobby 1 645
Inkl. caféscen 1

Restaurang
Restaurang 1 295
Uteservering
Restaurangkök med förvaring 1 355
Serveringsytor 1200 p
Omklädningsrum 79
Personalrum 69

Sekundär
In- och utlastning 1 50
Vaktmästeri 1 49
Förråd 197

Hotellrum 4282

Spa 1 454

Konferens 905
Konferensrum 150 p 1 123
Konferensrum 50 p 5 238
Konferensrum 30 p 6 167
Konferensrum 15 p 8 124
Serviceytor konferensdel 253

Teknik- och kommunikationsytor 1 3202

Totalt netto 7380
Totalt brutto 10582
B/N 1,433875339

I ALT 23484

FUNKTION Antal LOKALYTA, m² i alt

KULTURHUS
Foajé & gemensamma lokaler 2788
Foajé 1 1238
Garderob till publik 1 174
WC publika 1 118

Sekundär
In- och utlastning 1 100
Vaktmästeri, städ, avfall 1 400

Personale
Arbetsplatser 1 704
Administrativa ytor 1 54

Gästscen & flexibla lokaler 2480
Gästscen 1 1410
Flexibel lokal 1 150
Flexibel lokal 3 239
Flexibel lokal 2 74
Flexibel lokal 6 54
Multimedia studio 1 49
Loger för gäster 1 167
Omklädningsrum för gäster 2 52
WC/Dusch korridor 1 52
Artistfoajé 1 60
Förråd för gästscen 1 173

Teater 2257
Black box stor 1 738
Black box liten 1 155
Repetitionslokal stor 1 165
Repetitionslokal liten 1 96
Verkstäder och ateljéer 1 751
Loger för egen personal 1 95
Omklädningsrum för egen personal 2 31
Förråd för Västerbottensteatern 1 226

Bibliotek 1794
Biblioteksytor publika 1 1507
Förråd och magasin för biblioteket 1 287

Konsthall & MAN 532
Utställningsytor (konsthall) 1 208
Utställningsytor (MAN) 1 185
Pedagogisk yta 1 62
Förråd för utställningslokalerna 1 77

Teknik- och kommunikationsytor 1 3051

9851
12902

B/N 1,30971475

Totalt netto
Totalt brutto

HOTELL RUM HOTELL KÖK

HOTELL RUM HOTELL RESTAURANG

HOTELL RESTAURANGHOTELL SPA

SAMMANSTÄLLNING AV YTOR

Hotellrum  st m2

Dubbelrum  161 18
Rum anpassade för 
funktionshindrade 22 25-36
Svit   18 37-55 
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