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Den nya Kulturhuset Soltrappan kommer a   defi niera och förlänga stadsrummet och tydligt vän-
da sig mot söder och solen. A   vända sig mot första vårsolen och luta sig mot en varm vägg är 
en kvalité väl värd e   kulturhus. Jämför med Dramatens trappa en solig aprildag eller Spanska 
trappan i Rom.

Vi låter en generös utomhus trappa leda oss upp mot konsertsalen samt vidare upp mot en tak-
terrass där vi vinter  d kan åka skridskor och sommar  d en uterestaurang där grillarna står up-
pradade. Y  erligare en soltrappa erbjuder publikplatser för sommarteater och en isbana där 
barnen tar sina första skär. 

Byggnaden fungerar tydligt som en förädling av det off entliga rummet där takytor och trappor-
nas avsatser blir en del av kulturhusets utbud.
Gata och torg integreras med byggnaden och Skelle  eåborna får ny kvalita  v stadsyta. Byg-
gnadens inre liv exponeras genom de transparenta fasaderna mot väster. 

Arkitektoniskt Grepp & Tomtdisposi  on 
En vridning av byggnadsvolymen längs Torggatan skapar en kilformad öppning mot väster och 
Trädgårdsgatan. De  a öppnar upp för en utomhustrappa och hotellets söderfasad. 

Stora salen med sin foajé möter staden mot söder. Här ansluter bygganden i höjdskala  ll den 
skala av 4 – 5 våningar som råder längs Kanalgatan. Nya kulturhuset utmärker sig med en in-
dragen förplats och sin snedställda form. På tomtens norra del reser sig hotellet med sina 20 
våningar inordnade i stadens nordsydliga planstruktur  ll skillnad från kulturhusdelarna. Med 
si   läge in  ll det planerade resecentret blir hotellet lä   llgängligt sam  digt som det markerar 
starten på stadens nya kommunika  onsstråk, Trädgårdsgatan. Mot Järnvägsgatan i norr ligger 
konsthallar med vacker norrljus  ll utställningsrummen. Byggnadens entréer mot väster, söder 
och öster ger möjlighet a   röra sig ”genom kvarteret” sam  digt som det ger huset fl exibilitet 
vid parallella arrangemang. 

Från söder och Kanalgatan öppnar sig byggnaden generöst som e   öppet vardagsrum där vi först 
möter en bibliotekslounge för dags  dningar och magasin. Vi slinker in tar en kaff e i caféet och läser 
hemortens eller hemlandets dags  dningar sam  digt som vi surfar runt lite. Biblioteksdelen med 
boksamlingarna fi nner vi något längre in på planet. Här fi nns också sagogro  an, ungdomsavdelning 
samt studieplatser

Generösa ramper leder oss från entrén i söder upp mot hotellets foajé, Skelle  eå konsthall, MAN 
samt en black box. Garderob, replokaler, administra  on, inlastning samt vaktmästeri fi nns på de  a 
plan. 

Hotellets huvudentré är från Trädgårdsgatan i e  ermiddagssol. E   stort cirkulärt hål med e   be-
trädbart glas annonserar recep  onsläget samt ger en spektakulär vy i grodperspek  v av hotellet 
med sina 18 våningar. E   körsbärsträd placerat under öppningen blommar i maj.E   spännande 
möte mellan hotellets lobby och kulturutbudet. En unik kombina  on som berikar. 

Vi vandrar vidare uppåt och fi nner konferensavdelningens recep  on och loger samt Stora salens 
Guldfoajé som vänder sig ut mot staden. Här kan stora banke  er dukas upp liksom små minimässor 
anordnas. E   mångfunk  onellt och fl exibelt utrymme i bästa läge.
Den stora huvudsalen som rymmer 1200 personer enkelt kan delas upp i fl era mindre lokaler. Med 
inskjutbara teleskopläktare kan en stor plan golvyta  llskapas. Läktare för 300 si  ande personer 
plus sidoläktare för stående publik nås längre upp.

På planet ovanför Guldfoajén ligger restaurangens prepareringskök strategiskt placerad för a   
kunna serva uteserveringen sommar  d samt topprestaurangen som får e   mindre  llagningskök. 
Hotellet har ca 200 rum med några större sviter. Fläktrum är beläget mi   i byggnaden för a   inte 
använda dyrbar yta högst upp samt halvera schaktstorlekar.
Högst upp har vi en spektakulär utsikt över staden. Här hi  ar vi Sveriges längsta bardisk och äter 
go   i restaurangen under det böljande trätaket.

Byggnadens idé är a   hotellgäster, konsert, musei- och teater besökare blandas med restaurang 
och cafégäster. De som besöker en mässa eller deltar i en konferens eller bara pluggar en stund i 
biblioteket . Någon beställer kopp varm choklad och si  er på renfällen och pustar ut e  er skridsko-
turen på taket. E   hus som inbjuder och ak  verar.

Precis som e   kulturhus och hotell skall vara.

Exteriör
Byggnadens exteriör präglas av dess träfasad. Med ver  kala träfasadelement med 
varierande djup och breddplaceringar byggs en mjuk och intressant fasad upp som 
binder samman byggnadens olika volymer. En ridå av trästammar som både lockar  ll 
insyn och utblick men som sam  digt skyddar mot all  ör besvärande solinstrålning.

Hållbarhet
För Skelle  eå kommun står hållbart byggande högt på agendan. Med kommun-
ens ”Riktlinjer för hållbart byggande” och ”Träbyggnadsstrategi” samt beslutet a   
miljöcer  fi era alla nybyggna  oner inom Miljöbyggnad Silver pekar man ut en am-
bi  ös riktning. Det har vårt projekt tagit fasta på. Genom e   samspel mellan ekologis-
ka, sociala, ekonomiska och arkitektoniska aspekter blir kulturhuset en social hållbar 
oas, både idag och i fram  den. 

Genom den tunga homogena stomlösningen som består av en kombina  on av betong 
och trä, blir kulturhuset en värmetrög byggnad. Byggnadens gestaltning med träraster 
ger en behaglig solavskärmning som  llsammans med fönsterpar  er med op  merade 
U-värden och G-värden möjliggör en byggnad med bra dagljusfaktor utan a   släppa in 
onödigt mycket solenergi som generar översko  svärme inomhus.
Byggnaden användningsområde är starkt varierande. Olika  llställningar a  raherar 
olika stort antal människor och kräver ski  ande antal bakom scenerna. Byggandens 
automa  ska behovsstyrda ven  la  onssystem säkerställer e   väl fungerande in-
omhusklimat, oberoende av vilken typ arrangemang som bedrivs. Byggnadens en-

ergianvändning och inomhusklimat simuleras under projekteringsfasen med 
simuleringsprogrammet IDA Ice genom data från projektgruppens gemensamma 
BIM-modell.
Kostnaden för isbanans kylbehov balanseras via återvinning av översko  svärmen 
från kylmaskinen  ll e    llsko    ll behövd värme under vintersäsongen.

Materialvalen grundas i stora delar på naturliga material. Det ger byggnaden 
både  dlösa och gi  fria material. Materialen i byggnaden ska all  d prövas mot 
Basta-kriterierna. 

Sedumtaket fungerar som e   naturligt dagva  ensystem och reducerar avrinnin-
gen från takytan med upp  ll 50% per år. Förutom a   minska belastning på kom-
munens dagva  ensystem ökar sedumtaket den biologiska mångfalden i staden. 

Genom en omsorg i detaljer och materialval kommer byggnaden ha en bra ljud-
miljö i byggnadens olika rum.  

För a   säkerställa material- och systemval blir både ekologiskt och ekonomiskt 
rä   kommer projektet genomföra både LCA- och LCC-analyser när system och 
material väljs. Dessa analyser görs u  från den gemensamma BIM-modellen.

 Från Norr mot Torget (Punkt B)

Från torget mot Vitberget (Punkt  A)

Situa  onsplan 1:400

Situa  onsplan 1:1000

Soltrappan

Entrén Stadsrumskopplingar
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BAG.

Tomtdisposi  on & Flöden
En vridning av byggnadsvolymen längs Torggatan skapar en kilformad öppn-
ing mot väster och Trädgårdsgatan. De  a öppnar upp för en utomhustrappa 
och hotellets söderfasad. 

Stora salen med sin foajé möter staden mot söder. Här ansluter bygganden 
i höjdskala  ll den skala av 4 – 5 våningar som råder längs Kanalgatan. Nya 
kulturhuset utmärker sig med en indragen förplats och sin snedställda form. 
På tomtens norra del reser sig hotellet med sina 20 våningar inordnade i 
stadens nordsydliga planstruktur  ll skillnad från kulturhusdelarna. Med 
si   läge in  ll det planerade resecentret blir hotellet lä   llgängligt sam  digt 
som det markerar starten på stadens nya kommunika  onsstråk, Trädgårds-
gatan. Mot Järnvägsgatan i norr ligger konsthallar med vacker norrljus  ll 
utställningsrummen. Byggnadens entréer mot väster, söder och öster ger 
möjlighet a   röra sig ”genom kvarteret” sam  digt som det ger huset fl exibi-
litet vid parallella arrangemang. 

Biblioteket
Från söder och Kanalgatan öppnar sig byggnaden generöst som 
e   öppet vardagsrum där vi först möter en bibliotekslounge för 
dags  dningar och magasin. Vi slinker in och tar en kaff e i caféet, 
och läser hemortens eller hemlandets dags  dningar sam  digt 
som vi surfar runt lite. Biblioteksdelen med boksamlingarna 
fi nner vi något längre in på planet. Här fi nns också sagogro  an, 
läskojor, datoravdelning samt studieplatser.

Till vänster under soltrappan fi nner man in  ma, skyddade miljöer 
som är avskiljbara med skjutväggar i glas. Här fi nner man en 
sagoscen för de mindre samt e   ungdomsbibliotek. Båda med 
gradänger för a   kunna utny  jas som  llfälliga föreläsningsrum.

Biblioteket blir ljust och lugnt med hjälp träribbor i taket, träd i 
krukor och en fi nt, polerat betonggolv som sakta vandrar in i byg-
gnaden.

Biblioteket m. läsesal och studieplatser

Plan 1(1:250)*

Biblioteket se   mot torget

Schema  sk Plan: Entréer

Fas  ghetsindelning bestående av hotell och kulturhus

Schema  sk Plan: Ma  löde

Interna resp. Publika kommunika  onsytor

Internt Hotell

Publikt Kulturhus

Kökshiss 
Restaurang och lobby

Kökshiss 
Foajéer

Inlast.
Vaktmästeri

Verkstäder

* Pga. tomtens storlek jmf. e   liggande A1:s höjd har vi valt a   presentera planer i 1:250 och 1:500. Se usb för 1:200



4
SOLTRAPPAN 13711

PERSONAL
PAUS

PERSONAL
HOTELL
FRD

SCENKÄLLARE
GÄSTSCEN
/FRD

FRD ADMIN

ADMIN

TEKNIK

ARBETS-
PLATSER

Soltrappan, Terrassen och Solberget

Plan 2 (1:500)*

Soltrappan  ll vänster utanför glaset. Biblioteket  ll höger. Rakt fram hotellet, homage och konsthall

Plan 1: Funk  onsfördelning

Funk  onsdisposi  on

Plan 2: Funk  onsfördelning Plan 3: Funk  onsfördelning Plan 4: Funk  onsfördelning Plan 5: Funk  onsfördelning

Bibliotekslounge

Bibliotek

Lobby

Café/Bar

Konsthallar

Arbetsplatser

Konferens Konferens

Flexibla Lokaler

Foajé Foajé

Gästscen

Gästscen

Foajé Foajé
Takterass

Kök

Blackbox Stor Blackbox Stor

* Pga. tomtens storlek jmf. e   liggande A1:s höjd har vi valt a   presentera planer i 1:250 och 1:500. Se usb för 1:200
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Princpisek  on Gästscen

Stora salen
Den stora salen har med sina 1200 fl exibla si  platser, rum för det mesta. En 
omförtolkning av fasadens träribbor agerar akus  kdämpare och ger med 
si   djupa röda en blinkning  ll klassiska teatrar runt om i världen. Kungs-
blåa stolar längs både balkong och gradäng bidrar  ll ännu en fi n material-
itet och kontrast.

Med hjälp av fönster längs balkongerna har vi möjlighet a   ta in dagsljus 
för konferenser, och utsikt  ll gäster. Fördragbara mörkläggningsgardiner 
av fi naste röda sammet släcker ner vid behov, och går i ton med resten av 
salen.

Konsthallen
Konsthallen placeras med den enkla strategin a   dränka den i ljuv-
ligt norrljus. Höjdskillnaden mellan gatan och insidan ger en vacker 
hög sockel som både kontrollerar ljusinsläppet och skapar en ut-
ställningsyta längs gatans plan. 

Tillsammans med betongsockeln blo  lägger golvet byggnadshör-
nets fasade profi l - och ger  llsammans med det annars sparsmakta 
rummet en miljö som accentuerar verken genom a   låta dem stå i 
all sin enkelhet.

Stora salen, med möjlighet  ll utsikt och dagsljus om dagen och konferens, samt med fördragbara mörkläggningsgardiner vid evenemang.

Konfi gura  on A
Nedre delen

Konfi gura  on A
Övre delen

Konfi gura  on B
Nedre delen

Konfi gura  on C
Nedre delen

Konfi gura  on C
Övre delen

Plan 3 (1:250)*

Konsthallen
* Pga. tomtens storlek jmf. e   liggande A1:s höjd har vi valt a   presentera planer i 1:250 och 1:500. Se usb för 1:200

Kök
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YTSAMMANSTÄLLNING:

Kulturhus
Foajé      1640
Garderob     198
WC publika     70
Gästscen 1400 1 200–1 500 platser   1518
Flexibel lokal 150     150
Flexibel lokal 80 3     242
Flexibel lokal 40 2     77
Flexibel lokal 50 6 st    49
Mul  media studio     49
Loger för gäster 150 35–40 pers   149
Omklädningsrum för gäster    51
WC/Dusch i korridor    51
Ar  s  oajé     59
Black box stor     691
Black box liten     160
Repe   onslokal stor    160
Repe   onslokal liten    80
Verkstäder och ateljéer    800
Biblioteksytor publika    1501
Utställningsytor     460
Arbetsplatser     733
Administra  va     72
Loger för egen personal    98
Omklädningsrum för egen personal   49
Förråd för Västerbo  ensteatern   250
Förråd och magasin för biblioteket
(varav 390 i källare)    400
Förråd gästscen 160    158
Förråd för Utställningslokalerna   101
In- och utlastning     91
Vaktmästeri, städ, avfall    402
Teknik- och kommunika  onsytor  2081

Summa:      12,290

Hotell
Recep  on och lobby    592
Hotellrum     4997
Spa      450
Konferensrum     150
Konferensrum     250
Konferensrum     180
Konferensrum     122
Serviceytor konferensdel    190
Restaurang (inkl mo  agn.kök, terrass)   470
Restaurangkök     600
Personalutrymmen    140
Förråd 200     200
In- och utlastning     50
Vaktmästeri     50
Teknik- och kommunika  onsytor   1820

Summa:      10,261
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PENTRY

Hotellet
Hotellets huvudentré är från Trädgårdsgatan i e  ermiddagssol. E   stort cirkulärt hål med e   be-
trädbart glas annonserar recep  onsläget samt ger en spektakulär vy i grodperspek  v av hotellet 
med sina 18 våningar. E   körsbärsträd placerat under öppningen blommar i maj.

Hotellet står ståtligt med sina rundade hörn och har ca 200 rum med några större sviter. Genom 
markeringar med tjocka träband på var annan våning lurar vi ögat och tar ner den annars höga 
byggnadens skala. På så vis uppfa  as den som slankare. Fläktrum är beläget mi   i byggnaden för 
a   inte använda dyrbar yta högst upp samt halvera schaktstorlekar.

Högst upp har vi en spektakulär utsikt över staden. Här hi  ar vi Sveriges längsta bardisk och äter 
go   i restaurangen under det böljande trätaket.

Sky Bar och Restaurang, med utsikt över hela staden.

Sek  on & Fasadutsni   1:200

Typplan HotellRestaurang & Sky Bar

Plan 4 (1:500)* Plan 5 (1:500)*

Lobbyn

Från Biblioteket mot hotellrecep  onen. Vy genom glasat tak upp mot hotellet. Hotellobby med caférestaurant, vy mot biblioteket och undersida soltrappan.

“Solberget”

* Pga. tomtens storlek jmf. e   liggande A1:s höjd har vi valt a   presentera planer i 1:250 och 1:500. Se usb för 1:200

Spa

Hotell

Teknik

Konferens

Konferens

Konsthall Café & Hiss Recep. Lobby

Huvudtrappa

Guldfoajén

Biblioteket

Sky Bar och Restaurang


