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SituationsplanPerspektiv från 
Torget

Skellefteås nya Kulturhus blir en unikt  mångfacetterad och  innehållsrik institution.  Vi tror att  det  också   
skall  vara  utgångspunkten  för   byggnadens  arkitektoniska  gestaltning.  Enskilda  delar och funktioner skall 
synas och kunna synliggöra  sig  med sitt innehåll och sin individualitet.  Närhet  och möten i en gemensam byg-
gnad  genererar  synergier både i verksamhetens  innehåll och rent  praktiskt.  Men det skall  inte ske  till priset 
av att  verksamhetens mångfald osynliggörs eller flyter ihop bakom en gemensam abstrakt  fasad.

 Därför har vi valt att gestalta byggnaden med tre särskiljbara delar, som sammanfogas med dagsljusbelysta 
länkar, i form av höga ljusgårdar som ger den stora byggnadsvolymen orienterbarhet och genomsiktlighet: 

 Kulturhuset  som  innehåller bibliotek,  utställningslokaler samt  Västerbottensteaterns  scener  vänder sig 
huvudsakligen söderut och västerut, mot Torget, Kanalgatan och Trädgårdsgatan.  Fasaden mot  Torget blir 
ett skyltfönster för byggnadens kulturella  mångfald och innehållsrikedom.  Transparenta fasader,  en väl synlig 
huvudentré och en tydlig vertikal kommunikation inbjuder till utforskande och interaktion. Föränderlighet och 
flexibilitet  i  innehåll  kan också  skyltas och förändra  fasadens  uttryck  över  tid.  På  sydsidan  skapas  en  in-
tim publik plats med direkt access  inifrån  kulturhuset.  Här  kan husets innehåll spilla ut med utställningar och 
utomhusaktiviteter.

 Mötescentrum med gästscen och möteslokaler vänder sig med öppenhet och aktivitet huvudsakligen norrut  
mot Södra Järnvägsgatan  och det  framtida  resecentrum. Rakt framför  entrén  ligger  ytor  för  angöring  med 
buss och  taxi.   Gästscenen  och möteslokalerna  har  maximal flexibilitet och nära access från gaturummet. 
Funktionellt  och rumsligt  är ytorna nära knutna till hotellets reception  och  lobbyyta. Gästscenenen ligger på 
plan 2 och kan delas upp i  tre mindre  rum  och även öppnas upp visuellt mot gaturummet  med sina stora  
glaspartier i fasad.
  
 Hotellet är en högsmal volym i 14 våningar, väl synlig från den omgivande staden, framför allt från Södra 
Järnvägsgatan och mot den framtida stadsutvecklingen norr om tomten. Hotellets huvudentré mot Södra Järn-
vägsgatan delar angöring med mötescentrum. Hotellets café/ bar ligger centralt i byggnaden och nås inifrån från 
flera håll och direkt utifrån från Trädgårdsgatan. Hotellrummen ligger på plan 5-12. De översta två våningarna i 
hotellet inrymmer restaurang, spa och takterrass, med utsikt över stadskärnan.

 Den inre verksamheten
 Personalentrén ligger mot Torggatan i  öster. Längs östra fas-
aden  bredvid  gästscenen, på  plan  2, 3 och 4  ligger omklädn-
ing, loger, ateljéer och verkstäder. Samtliga med  möjlighet  till 
dagsljus.  Verksamhetens kontorsytor ligger samlade på plan 
3 och 4,  mot Trädgårdsgatan, med  nära  koppling  till utställ-
ningslokaler,  bibliotek  och Västerbottensteaterns  scener.

 In- och utlastning sker från Torggatan i öster. För att spara 
avstånd och ytor ligger funktionen tillsammans med vakt-
mästeri och avfallshantering centralt på entréplanet, med kort 
väg till restaurang- och serveringsfunktioner samt scener och 
ateljéer/verkstäder.
 
 I källarplanet finns förråd och teknikytor. 

 Trä
 Inom regionen finns både djupa träbyggnadstraditioner och 
världsledande kunskap om modernt industriellt träbyggande. 
Målsättningen är att göra huset till ett spjutspetsprojekt i 
träbyggnadsteknik, med bjälklag, pelare, väggar och fasader 
av massivt trä, utan att försaka byggbarhet och ekonomiska 
aspekter. Därför är byggnaden planerad med en enkel och 
rationell byggnadsgeometri.

 Materialpalett
 Byggnaden skall förstås och upplevas som ett trähus. Mas-
siva träskivor i fasad kontrasterar med glaspartier med maxi-
mal transparens. Invändiga väggpaneler klädda med träfaner. 
Olika träslag/färger på olika delar. Svärtat trä särskiljer den 
lilla black boxen.  Undertak i de publika ytorna av träribbor 
med akustikskivor bakom.  Golven kontrasterar med hårdare 
slitstarka ytor av sten eller betong. I biblioteksytorna och vid 
arbetsplatser läggs heltäckande textila mattor för att skapa en 
lugnare atmosfär och god akustik.

 Miljö
 En byggnad i massivt trä är en del av kretsloppet och har 
ett självklart försprång som miljöbyggnad. Men byggnadens 
transparens och öppenhet ställer krav på god energieffektiv-
itet i glaspartier och solskyddande egenskaper i glas. Det är 
teknik som finns framme idag och som kombinerat med de 
unika egenskaperna hos trä som byggnadsmaterial kommer 
att ge byggnaden en stark identitet som ett fruktbart möte 
mellan hantverksmässig byggande och high-tech.  

 Flexibilitet
 Byggnaden med sin raka pelarstruktur och enkla våningsplan 
är i grunden flexibel och rationell. Ytor ska kunna skifta, växa, 
minska och låna av varandra. Fokus i byggnadens organisa-
tion ligger på skapa flexibilitet i form av möjligheten till sam-
manlänkning vid större evenemang, men att samtidigt inte 
begränsa möjligheten till avgränsning och individuell syn-
lighet vid mindre eller flera parallella aktiviteter. 
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Sektion B-B

Perspektiv från foajé ut mot torget

Ytsammanställning LOA:

Plan 1
Foajéytor 550
Tidskriftsrum/biblioteksfunktioner 200 kvm
Black Box liten 160 kvm
Hotellobby 500kvm
Reception/back office/kök/bar 200kvm
Möteslokaler 700 kvm
WC: 120kvm
Garderober: 150 kvm
In- och utlastning 250 kvm
Vaktmästeri & avfallshantering 400 kvm

Plan 2
Foajéytor 550 kvm
Black Box stor 700 kvm
Gästscen (inkl balkong) 1400kvm
WC: 60kvm
Loger: 250
Back stage: 100kvm
Artistfoajé: 60 kvm

Plan 3
Foajéytor 50 kvm
Bibliotek 500 kvm
WC: 60kvm
Repetitionslokal 160 kvm
Omklädningsrum/dusch/wc 100 kvm
Ateljéer & verkstäder  250 kvm

Plan 4
Foajéytor 50 kvm
Bibliotek 800 kvm
WC: 10kvm
Arbetsplatser/administration 375
Repetitionslokal 80
Ateljéer & verkstäder  400 kvm

Plan 5
Utställningsytor 500 kvm
WC: 10kvm
Arbetsplatser/administration 375
Hotell flexibel våning (admin/konferens/hotellrum) 700 
kvm

Plan 6-12
Hotellrum inkl kommunikationsytor 700 kvm

Plan 13
Restaurang 350 kvm
Kök 350 kvm

Plan 14 
Spa 500 kvm
Takterrass 200 kvm

Plan -1
Teknik och förrådsytor.
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Perspektiv längs Trädgårdsgatan från Södra Järnvägsgatan

Dagsljusbelyst länk
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