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STJÄRNA 6475

Det nya kulturhuset blir Skellefteås hjärta. Med ett komplett sammansatt pro-
gram öppnar sig kulturhuset upp mot det offentliga rummet och blir en del av 
det. Konst installationer följer den nord sydliga axeln som binder samman kul-
turhuset med resecentret i norr och älven i söder, och utannonserar kulturhuset 
i stadslandskapet. Byggnaden har en kompakt form som möjliggör en syd-vänd 
plats i direkt anslutning till kulturhuset. På platsen skapas en flytande övergång 
från utomhus till inomhus. Kulturhuset har en central organisering i form av ett 
atrium  som är en öppen inre-mötesplats, attraktiv under hela dygnet och under 
alla årstider. Mot detta inre rumme knytes alla programfunktioner, vilket möjli-
ggör spontana möten och samarbeten, samtidigt som den valda stjärnformen 
skapar intimitet och exklusivitet för vart enskilt program.  Kulturhuset blir genom 
sin placering och inre komposition en viktig del av stadens hjärta.

En kompakt form.

Genom att byggnaden utformas kompakt skapas många fördelar. I det 
urbana rummet skapas en öppen plats mot söder och den större volymen 
gör att byggnaden uppfattas som ett signalbygg och blir lätt igenkännlig i 
Skellefteås stadsbild. Kulturhusets komplexa program har fått en enkel och 
tydlig organisering. De olika programmen vänder seg ut mot det centrala 
atrium-rummet där kommunikationen  är utformad så att den är tydlig och 
effektiv både i plan och i sektion. Den gemensamma användningen av flera 
delar av programmet möjliggör en personal effektivitet, vilket blir viktigt för 
driften av programmen över tid. Den kompakta formen är effektiv, då den 
skapar korta avstånd samtidigt som den är lätt att orientera sig i för besöka-
ren. Kulturhusets unika atrium, blir en central mötesplats för Skellefteå och 
skapar identitet. 

Stjärnformen.

Valet av en stjärnform skapar en gemensam central mittpunkt för program-
men, samtidigt som det skapas isolerade enheter. De olika programmen kan 
brukas samman vid stora event och konferenser, men kan även användas i 
mindre intima enheter, så att olika händelser kan föregå parallellt oberoen-
de av varandra. De mindre enheterna gör att program som; utställningar, 
hotell, konsert eller teater kan utveckla sin egen karaktär. Stjärnan skapar 
en stark egen karaktär och signalerar god orientering såväl interiört som 
exteriört. 

Enkelhet, flexibilitet och anpassningspotential är stjärnans grundläggande 
egenskaperna.
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ENTRÉPLAN   K +0.00  (+15.50)

1/200

VÅNING 1   K +7.00  (+22.50)

1/400

SEKTION A   1/200

ENTRÉPLAN

1 Foajé
2 Garderob till publik
3 WC publika
4 Flexibel lokal
5 Artistfoajé
6 Loger för gäster
7 Omklädningsrum 
8 Vaktmästeri, städ, avfall
9 In- och utlastning
10 Lobby
11 Reception och café
13 Mottagningskök
14 Backoffice
15 Bagagerum
16 WC

Tillgänglighet. Hela byggnaden är universellt utformad. Kulturhusprogrammet är organiserat i de 
fyra  första våningarna av byggnaden. Det vertikala centrala rummet möjliggör, ett zenitalt ljus 
som gör att det är lätt att orientera sig i byggnaden. Den vertikala kommunikationen ger en rik 
rumslig upplevelse: En hiss med panorama vy och ett system av trapper förbinder de olika vånin-
garna på ett enkelt och effektivt sätt igenom en vertikal promenad. 
 
Flexibilitet. Organiseringen av byggnaden i stjärnform gör att det är enkelt att transformera de 
olika rummen: så att de fungerar integrerat, - med närhet både horisontellt och vertikalt -, eller 
de kan periodvis fungera separat. Konceptet underlättar för kärnverksamheterna att samarbeta 
och samexistera i byggnaden, det bidrar till att olika kultur- och konstformer inspirerar och utma-
nar varandra och byggnaden blir en skapande plats för nya idéer.

Entré och foajé. Byggnaden har flera entréer, de placeras så att de underlättar orientering, ge-
nomströmning och att respektive verksamhet är tillgänglig separat. Kulturhusets huvudentré, 
med koppling till hotellets reception och lobby, fungerar som en träffpunkt, både för besökarna 
och verksamheterna. Foajén kan delas upp i separata delar för att tillgodose behovet hos olika 
arrangemang.

TILGÄNGLIGHET OCH FLEXIBILITET

Flexibla lokaler. Lokalerna kan anpassas till olika ändamål som uppträdande, möte och utställ-
ning. De placeras i anslutning till foajén för att kunna öppna upp och utöka foajéytan. Lokalerna 
kan snabbt ställas om från ett scenario till ett annat utan att tappa viktiga flöden och kopplingar.

MAN och Skellefteå Konsthall placeras i anslutning till varandra för att skapa möjligheter till sa-
marbeten, och för att kunna använda lokalerna för gemensamma stor utställningar.

Stadsbiblioteket erbjuder en varierad miljö för såväl kulturelle upplevelser som för möten, stu-
dier och samtal. Det utformas så att olika aktiviteter kan pågå utan att störa varandra.

Gästscen. Salongen är utformad så att den är möjlig att dela i tre mindre lokaler som kan använ-
das av olika arrangörer parallellt. Salongen och scengolv är plant för att kunna användas för olika 
typer av evenemang, mässor, banketter och större middagar. De kan snabbt ställas om genom att 
dra ut gradängställningar för evenemang och kongresser som kräver detta.

VÅNING 1

1 Gästscen 1200p
2 Black box stor 300p
3 Konferensrum
4 Garderob konferensdel
5 WC konferensdel

A

KULTURHUS KOMMUNIKATION

CENTRAL ORGANISATION 
AV PROGRAMMEN
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VÅNING 5   K +30.00  (+45.50)

1/400

VÅNING 4   K +25.00  (+40.50)

1/200

SEKTION C   1/200

VÅNING 4

1 Restaurang
2 Uteservering
3 Kök med förvaring
4 Arbetsplatser
5 Kontor
6 Utomhuspool

UTSIKT ÖVER SKELLEFTEÅS STADSKÄRNA

Hotellet är inbjudande, öppet för såväl besökande som 
Skelleftebor och utgör en naturlig del av mötesplatsen 
kulturhuset. I hotellets två första våningar återfinns lobb-
yn, caféet och kongressfunktionerna, så att de vid behov 
kan fungera samman med kulturhusets foajé och flexibla 
lokaler. Deltagarna erbjudes en unik mötesupplevelse i 
lokaler som utstrålar kreativitet och innovation. Byggna-
dens öppna ytor hjälper till att skapa informella möten 
mellan deltagare.

Byggnaden hjärta är våning 4 där restaurang återfinns 
med terrasser och panorama utsikt över Skellefteå och de 
fantastiska naturomgivningarna.

Från restaurangens kök, nås hela byggnaden på ett effe-
ktivt sätt: på samma plan återfinns restaurang och terras-
ser, vertikalt skapas en direkt anslutning till café-köket. Här 
ifrån nås även: foajé, kongressytor och bibliotek direkt. 
Den vertikala distributionen uppåt serverar effektivt hote-
llrummen och takterrassen.
I denna centrala punkt finns också administrationen. 

I femte våningen finns ett spa, med sina utomhus bad som 
dominerar stadslandskapet. Generösa utrymmen, där 
såväl hotellets gäster som Skellefteborna får tillgång till 
relaxavdelning, bastur, pooler etc. som skapar en avko-
pplande upplevelse. 

HOTELL KOMMUNIKATION

C

UTERUM

VÅNING 5

1 Reception - café
2 Spa
3 Omklädningsrum
4 Förråd
5 Dubbelrum
6 Familjerum
7 Svite
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FUNKTIONSINDELNING / FASTIGHETSINDELNING

KULTURHUS
GEMENSAMMA LOKALER
GÄSTSCEN
VÄSTERBOTTENSTEATERN
STADSBIBLIOTEK
MUSEUM ANNA NORDLANDER
SKELLEFTEÅ KONSTHALL

KOMMUNIKATION
TEKNIK

HOTELL

TOTALT KULTURHUS 12386 m2 10073 m2

HOTELL

TOTALT HOTELL

VÅNING 7

VÅNING 6

VÅNING 5

VÅNING 4

VÅNING 3

VÅNING 2

VÅNING 1

ENTRÉPLAN

VÅNING -1

Hotellrum
Förråd
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

1883 m2

77 m2

321 m2

2181 m2

Hotellrum
Förråd
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

1883 m2

77 m2

321 m2

2181 m2

Arbetsplatser
Administrativa ytor
Loger för egen personal
Omklädningsrum för egen personal 
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

736 m2

72 m2

104 m2

48 m2 

145 m2

1883 m2

Gästscen
Black box liten
Repetitionslokal stor
Repetitionslokal liten 
Biblioteksytor publika barnavdel.
Biblioteksytor publika unga avdel.
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

328 m2

162 m2

165 m2

84 m2 

758 m2

153 m2 

431 m2

2081 m2

Biblioteksytor publika vuxenavdel.
Utställningsytor
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

624 m2

584 m2 

307 m2

1515 m2

Gästscen
Black box stor 
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

1085 m2

705 m2 

348 m2

2138 m2

Foajé
Garderob till publik
WC publika
Flexibla lokaler
Multimedia studio
Loger för gäster
Omklädningsrum för gäster
WC / Dusch i korridor 
Artist foajé
In- och utlastning
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

1120 m2

213 m2 

122 m2

479 m2 

48 m2

146 m2 

52 m2

54 m2 

65 m2

118 m2 

290 m2

2707 m2

Restaurang
Restaurangkök med förvaring
Personalutrummen
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

314 m2

592 m2

142 m2 

247 m2

1295 m2

SPA
Hotellrum
Förråd
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

548 m2

964 m2

51 m2

282 m2

1845 m2

Konferensrum 
Serviceytor konferensdel
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

847 m2

232 m2 

145 m2

1224 m2

Reception och lobby
Vaktmästeri
In- och utlastning
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

611 m2 

70 m2

62 m2 

89 m2

832 m2

Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

Vaktmästeri, städ, avfall
Verkstäder och ateljéer 
Förråd för Västerbottensteatern
Förråd och magasin för biblioteket
Förråd för Gästscen
Förråd för Utställningslokalerna
Teknik- och Kommunikationsytor
Totalt

1883 m2

1883 m2

422 m2

827 m2

253 m2

430 m2

156 m2

107 m2

627 m2

2822 m2
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SITUATIONSPLAN     1/400

Kulturhuset återfinns i korsningen mellan Kanalgatan och Trädgårdsgatan.  Kanal-
gatan bygges om så att norra sidan blir bilfri och södra sidan är dubbelriktad för 
biltrafik. Mer utrymme skapas för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och olika 
former av aktiviteter och uteserveringar.

Trädgårdsgatan blir bilfri och ska vara en del av ett nordsydligt grönt gång- och 
cykelstråk för handel och upplevelser. Den binder samman Resecentrum, Kultur-
husets plats, Torget, Stadsparken och vidare till älv promenaden. Torget kopplas 
samman med de platser som skapas norr om Kanalgatan upp mot Kulturhuset 
och Resecentrum, med Stadsparken och älvrummet, en mötesplats med en 
mängd olika årstidsanpassade aktiviteter.

Axeln är en förlängning av byggnadens kulturinnehåll, den utannonserar 
kulturhusets existens redan från Resecentret och längs hela dess sträckning 
ned till vattnet. Längs kultur-promenaden finns möjlighet för  gatu-teater, 
skulpturpark, lekplats och skate åkning och både permanenta och tillfälliga, 
spontana konstinstallationer som skapar nyfikenhet och förväntan inför 
Skellefteås kultur evenemang.

Kulturhuset reflekteras i vattenspegeln som möjliggör vattenlek på som-
maren och skridskoåkning på vintern. Vattnet relaterar här till det tidigare 
landskapet som fanns på platsen innan staden byggdes ut. 

STADSBYGGNADSKONTEXT
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VÅNING 2  K +11.00  (+26.50)

1/200

SEKTION B   1/200

VÅNING 3   K +7.00  (+22.50)

1/400

VÅNING 3

1 Gästscen 1200p
2 Black box stor 300p 
3 Black box liten 100p
4 Repetitionslokal stor 80p
5 Repetitionslokal liten
6 Bibliotek - Barnavdelning
7 Bibliotek - Unga avdelning

B

VÅNING 2

1 Gästscen 1200p
2 Black box stor 300p
3 Bibliotek - vuxenavdelning
4 MAN - utställningsytor
5 MAN - pedagogisk ytor
6 Skellefteå Konsthall

SAMBAND MELLAN INNE OCH UTE
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VÅNING 6 / 7 K +35.00  (+50.50) / +39.00  (+54.50)

1/200

NORRA FASADEN   1/200

TAKPLAN   K +44.00  (+59.50)

1/400

i. Hotellverksamhet.
Ett varierat utbud av rum –dubbelrum, familjerum och sviter erbjudas för att 
möta olika segment av kunder.

TAKPLAN

1 Utomhus bio
2 Vatten hantering
3 Utsiktspunkt
4 Servering och speciella evenemang
5 Vegetation

VÅNING 6 / 7

1 Dubbelrum
2 Familjerum
3 Svite
4 Förråd

På våningarna 5-6-7 finns hotellrummen, som är mycket effektivt distribuerade alla med en unik 
utsikt. De vertikala kommunikationerna i hotellet är mycket viktiga, de består av en central hiss 
kärna, en internt kärna  samt tre utrymnings trappor i våningens extrempunkter. Rummen är 
organiserade i ett funktionellt system som också möjlig gör variation: Ett utbud av rum –dubbel-
rum, familjerum och sviter erbjudas för att möta olika segment av kunder.

Användandet av takterrassen möjlig gör ett unikt rum i stadslandskapet. Här kan det vid specifi-
ka tillfällen anordnas mindre konserter, teater, utomhusbio, servering och speciella evenemang.
Terrassen har även en funktion i att samla och fördröja regnvatten, vilket också möjliggör vege-
tation på taket som skapar en rumslig terrass-trädgård. Vegetationen får naturen i horisonten 
att visuellt smälta samman med tak planteringarna och skapar en kontrast till stads karaktären. 

HOTELL VERKSAMHET
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DETALJER   1/50

Detta projekt vill skapar en hållbarhet på flera nivåer, från byggnadens 
fysiska form till framtida bruk och drift av byggnaden, med val av material 
som åldras på ett vackert sätt. I materialvalet har trä fått en central roll, 
vilket gir en varm känsla och återspeglar materialets roll i kommunens 
historia.

Volymens grundform
Principen för byggnadskroppen är formandet av en kompakt volym, vilket 
är ett viktigt energibesparande grepp. Med tanke på användandet skapar 
den kompakta planlösningen, flera enheter som kan dela på samma 
funktioner. Detta innebär en personal effektivitet som möjliggör längre 
öppettider.
 
Konstruktion
Byggnadens konstruktion frigör stora flexibla arealer, samt mindre enhe-
ter som hotellrum och kontor.
Bjälksystemet i betong bär lätt upp utkragningen i det centrala atriet. 
All VVS och elektricitet är samlat i de vertikala kärnorna. Servicekärnan i 
betong är genomgående i alla etagerna och säkrar byggnadens stabilitet. 
Fönsterna består av 3-lags termo-glas, som monteras i de väl isolerade 
väggarna, vilket förhindrar kallras och köldbryggor.
 
Inneklimat och ventilation
Det öppna centrala rummet ventileras genom schakt-ventilation genom 
atrierummet. Utformningen av byggnadens fasadarealer och fönster mö-
jliggör ventilation i de stängda kontoren.
Den naturliga ventilationen stöttas av en datastyrd värmeåtervinningssys-

DUBBEL GLASFASAD TRÄ används i stora delar av byggnaden, vilket ger god akustik och en varm atmosfär.

tem som baserar luft utväxlingen på variabla faktorer och därmed säkrar 
ett gott inneklimat. Byggnadens uppvärmnings och kylningsbehov löses 
genom de termo-aktiva golven de kompletteras av nattkylning. De ter-
moaktiva golven ger också möjlighet för zonuppdelat klimat-styrning.
 
Dagsljus
Atriet i mitten av byggningen, skapar ett överljus som säkrar ett optimalt 
dagsljus. Den genomgående glasfasaden är viktig i projektets dagsljuss-
trategi och ger ljus till restaurangen, kontoren, hotellrummen, utställning-
sarealer, foajéer, bibliotek osv.
 
Dubbelfasad
Den dubbla glasfasaden är en del av byggets ventilationsstrategi och 
bidrar till en flexibel ventilation med möjlighet för individuell tillpassning. 
Den dubbla glasfasaden fungerar också som ett extra isolerat lager och 
gör det möjligt att använda större glasytor i fasaden.
 
Grönt tak
Som utgångspunkt är det gröna taket designat som en unik social mötes-
plats. Takytan används för att samla upp regnvatten, som leds till vatten 
spegeln på kulturhus platsen och även kan lagras i anslutning till byggna-
den.

HÅLLBARHET
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