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Situationsplan, skala 1:1000
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HORISONTELLT LANDMÄRKE I SKELLEFTEÅ 

Med sin behagliga skala, sitt vackra läge vid älven och sin stora utbyggnads-

potential i centrala staden har Skellefteå lysande utvecklingsmöjligheter.

Tomten för Kulturhuset, centralt belägen mellan torget och ett framtida 

resecentrum, är idealisk. Det nya kulturhuset skapar vitala stråk i staden 

och stärker befintliga offentliga platser. Trädgårdsgatan utvecklas till en 

upplevelserik gata. Möjligheternas torg stärks av och samspelar med 

kulturhuset.

Vågrätt är en tidlös och karaktärsfull märkesbyggnad som harmonierar och 

samspelar med sin omgivning. Byggnaden bygger vidare på stadskärnans 

fina skala, samtidigt som det karaktäristiska taket blir synligt på långt håll. 

Vågrätt är ett horisontellt landmärke i staden. 

Kulturhuset fortsätter en stolt träbyggnadstradition. Byggnaden blir med sina 

träfasader ett både kraftfullt och finlemmat instrument, där träet skänker 

värme och resonans till sin omgivning. 

Program, organisation, material och gestaltning ger en unik byggnad.

Vågrätt är ett hus som bjuder in. Det är Skellefteås nya vardagsrum, ett 
rum för möten mitt i stadens hjärta. 
Utåtriktat och inkluderande, öppet och inspirerande.

Vy från Kanalgatan
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Plan 0, entréplan, skala 1:400

Vy från Möjligheternas torg

LEVANDE GATUPLAN

Med sitt publika innehåll och många entréer som bjuder in och skapar aktiva 

gaturum blir byggnaden Skellefteås nya vardagsrum, mitt i staden.

Kulturhusets bärande kärnverksamheter - Västerbottensteatern, Skellefteå 

konsthall, MAN och Stadsbiblioteket ligger alla i entréplan. Dessutom finns här 

gästscenens entré. 

Entréplanet följer markens svaga sluttning mot söder. En flexibel foajé löper 

parallellt längs Trädgårdsgatan. De generösa foajéytorna kan programmeras 

och varieras beroende på vad som händer i huset. Husets struktur gör att 

foajén både kan koppla samman verksamheter och skilja av dem vid behov. 

De olika verksamheternas närhet till varandra ger möjlighet till nya möten, 

utbyten och idéer. Samtidigt ges de tydliga egna karaktärer med hjälp 

av disposition och möjlighet att sätta sin egen prägel på lokalerna. Varje 

verksamhet ges möjlighet till egen entré från gatuplanet. Strukturen ger en 

mängd möjligheter i att öppna upp, sluta, förena och särskilja. 

Hotellreceptionen och caféets placering är central för att skapa en byggnad 

som lever dygnet runt. Här ligger de som ett hjärta i huset, med entréer mot 

både Trädgårdsgatan och Torggatan. Det skapar en möjlighet till en “inre 

gata”, en koppling av det offentliga rummet i väst-östlig riktning.

Kulturhusets innehåll och entréer disponeras för att skapa levande gaturum 

runt hela kvarteret.

Den befintliga kvartersstrukturen kan stärkas och kompletteras, med ett nytt 

resecentrum längs Södra Järnvägsgatan och nya byggnadsvolymer på de 

omgivande obebyggda tomterna.  

TRÄDGÅRDSGATAN - DET NYA HUVUDSTRÅKET

Trädgårdsgatan utvecklas till en stark del i ett stråk som kopplar samman 

staden i nord-sydlig riktning. Gatan utformas som gångfartsgata och 

uppmuntrar till att röra sig till fots och med cykel, med begränsad biltrafik för 

angöring och p-platser för funktionshindrade nära entréer. 

I fonden av gatan finns möjlighet till ett framtida entrétorg för resecentrum 

med en ny gång- och cykelförbindelse under järnvägen. Längs hela 

gatan sträcker sig huvudfoajén som ett dynamiskt och levande rum. 

KANALGATAN OCH MÖJLIGHETERNAS TORG   
I och med Kanalgatans planerade omdaning, med gångstråk och 

upplevelsepark längs den norra sidan, bildas en plats framför kulturhuset. 

Hit vetter entréer till kulturhusets foajé, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall 

och MAN. Den nya platsen fungerar som ett entrétorg till kulturhuset, vars 

aktiviteter kan växa ut på platsen både vinter och sommar - det blir en plats 

för kultur och upplevelser året runt. Platsen vid kulturhuset gestaltas med 

öppna flexibla ytor och en mycket grund vattenspegel med ett vattenspel. 

En enhetlig markbehandling binder samman platsen framför kulturhuset med 

Möjligheternas torg. Tillsammans stärker de två torgen varandra. Här kan till 

exempel anordnas utomhuskonserter, utomhusbio, dans, bokbord, loppis, 

teater, workshops och events med MAN, kroki, open air poetry slam m.m. 

TORGGATAN

Mot Torggatan förläggs kulturhusets in- och utlastning via en platsbildning i 

norr. I och med den effektiva inlastningen direkt in till plan 2 kan man undvika 

ramper etc i gatumiljön. Gatan har p-platser för funktionshindrade nära 

entréer. 

Från Torggatan finns lanterniner ned till kulturhusets olika verkstäder. Här kan 

man få en känsla av allt det arbete som ligger bakom en föreställning. 

Vidare söderut finns entréer till gästscenen, hotellet, restaurang och spa. 

Gästscenens entré kommer tjäna som dess huvudentré vid evenemang 

som behöver skiljas av från kulturhusets övriga verksamhet.

 
SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN - NY ENTRÉ TILL SKELLEFTEÅ

Södra Järnvägsgatan ges en helt ny energi av kulturhuset. Hit vetter entrén till 

Västerbottensteatern samt entré till huvudfoajén. 

Kulturhusets och det framtida resecentrums fasader skulle kunna orienteras 

speglade mot varandra, med en svag vinkel mot gaturiktningen. På så vis 

bildas en tydlig paus i gaturummet som markerar digniteten av platsen i 

Skellefteå stad. Mot platsen vetter entréer och verksamheter som befolkar 

det nya publika rummet. I Västerbottenteaterns foajé ligger en teaterbar som 

kan vara öppen även när det inte är föreställning.



VÅGRÄTT

HUSET SOM VÄVER SAMMAN

Vågrätt är ett hus som bygger på samarbete och samexistens. 

Konstverksamhet, hotell, teater, bibliotek och kongress ges möjlighet att 

särskilja sig och ha sin egen identitet, samtidigt som de disponeras och 

gestaltas för att skapa utbyten och berika varandra. 

KORSKOPPLINGAR OCH MÖTEN

Den gemensamma foajén fungerar som ett kitt som sammanlänkar de 

olika verksamheterna och gör att besökaren kan ges fler upplevelser än 

den förväntade. Ett besök på Skellefteå konsthall leder kanske över i att 

även besöka MAN då konsthallarna ligger i direkt anslutning till varandra. I 

hotellobbyn kan du läsa en tidning från biblioteket, upptäcka en föreställning 

med Soppteatern eller lockas till en författaruppläsning i biblioteket. 

Västerbottenteatern och gästscenen kan öppnas upp och tillsammans bilda 

ett enda stort rum, med en volym som ger förutsättningar för evenemang 

utöver det vanliga.

MODIG TRANSPARENS

Samtidigt som byggnaden organiseras med tydliga zoner och stråk för 

en effektiv inre försörjning av kulturverksamheter och hotell genomsyras 

byggnaden av en transparens, där verksamheterna ibland också visar upp 

sitt inre - ”livet bakom scenen”. Till exempel kan den flexibla ytan i foajén 

fungera som replokal och förbipasserande samt besökare få en glimt in i 

pågående repetitioner av en pjäs. Från ljusgården kan man se kockarna 

arbeta i köket. Från foajén kan man se upp till kulturhusets arbetsplatser, och 

från Torggatan kan man se ned i arbetet i ateljéerna och verkstäderna för 

scenografi, masker och kostym.

HOTELLET - EN UNIK UPPLEVELSE

Genom att disponera hotellet i fyra låga flyglar vävs hotellet och kulturhusets 

verksamheter samman. Aktivitet, synergier och dynamiska korskopplingar 

skapas. Kulturhusets ytor aktiveras av hotellverksamheten, och som 

hotellgäst blir sociala och kulturella aktiviteter en naturlig och berikande del 

av hotellvistelsen. Du kan slinka in på en konstutställning, låna en bok eller 

höra ett föredrag i biblioteket, gå på en kvällsföreställning på teatern, få en 

glimt av ett ämne som avhandlas på kongressen, ingå i en workshop. Få 

inspiration eller en upplevelse du inte räknat med. 

Hotellgästerna erbjuds en fri men tydlig rörelse inom byggnaden. 

Hotellflyglarna kopplas samman i kulturhusets foajé i entréplan och på 

kongress- och spa/restaurangplanet. Dessutom länkas flyglarna samman 

över hotellets terrasser. Här erbjuds en vandring mellan upplevelserika 

gårdar med olika innehåll och gestaltning.

Vid behov kan hotellet sektioneras från övrig verksamhet. 

Varje hotellflygel ges en egen identitet vilket framhålls i inredning och i 

utformning av gården utanför.

Sammanvävningen av hotellet med kulturverksamheterna och de 

upplevelsefyllda gårdarna på hotellterrasserna gör hotellet exklusivt och 

unikt; ett resmål i sig självt. 

LIVET PÅ TAKET - UPPLEVELSE OCH KONST

Det subarktiska klimatet med kalla vintrar och varma somrar är en 

förutsättning som tas om hand och bidrar till att skapa en unik byggnad. 

Hotellets gårdar är utmärkta platser för både offentlig konstnärlig gestaltning 

som för tillfälliga installationer av MAN.

Varje gård ges en egen identitet och ett program som varierar med 

och förstärks av årstiden. På vintern kan gårdarna vara skridskobana, 

isskulpturpark, eller bebyggda med igloo och isbar. På sommaren kan en 

gård innehålla vattenkonst, blomsterprakt, boulebanor eller utegym. 

Varje gård ges växtlighet som ytterligare betonar årstidsväxlingarna. 

Genom ljusgårdar från gårdarna skapas spännande vyer ned i kulturhusets 

verksamheter. 

Restaurangens uteservering och spaets utomhuspooler, placerade på 

terrassen med närhet till stan och med vid utsikt, ger en sällsam upplevelse.

Vy från hotellobby mot café, bibliotek och torget Vy från söder Vy från norr

Modellfoto från väster

Organisation program

UpplevelsegårdarRörelse hotellet
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Fasad mot Kanalgatan, skala 1:400 Fasad mot Torggatan, skala 1:400 Fasad mot Södra Järnvägsgatan, skala 1:400

Tvärsektion, skala 1:200

Fasad mot Trädgårdsgatan, skala 1:400

TrädgårdsgatanTorggatan



Förråd

Gradäng 360 pl

Studierum

Tidskrifter
Bokvagnar

Bokinkast

Ungdomsavdelning

Vuxenavdelning

Tidskrifter

Bibliotek

Foajé bibliotek

+14,7+15,1+15,5+15,9+16,3+16,7+17,1+17,5

+14,7+15,1+15,5+15,9+16,3+16,7

Skellefteå Konsthall

Foajé

Foajé

Caféscen

Caféservering

Reception

Bar

Café

Balkong

Balkong

Gradäng 900 pl

Foajé

Foajé

FoajéFoajé

Personal

Kontor Kontor WC Städ Bagage

Frys

Kyl

Cafékök

Disk Foajé Konst

Förråd

WC

MAN

Förråd

Utställningsrum

Utställningsrum

Konsthall
MAN

Bibliotek

Hotell
Restaurang
SPA

Kongress
Gästscen

Teater
Tillfälliga evenemang

Teater

Inlastning

Lastgård

Gästscen
Kongress

Hotell
Restaurang
SPA
MAN

Lanternin

Lanternin

Ljusgård

OrkesterdikeOrkesterdike

Förråd

Garderob
WC

Förråd

GarderobWC

GästscenBlack box stor

Utsällning/Mötesrum/Repetitionslokal
Flexibel lokal

Teaterbaren

Balkong

Inlastning säkerhetsklassad Lastkaj

Ljusgård till verkstäder Ljusgård till verkstäder

+11,7

Öppet ned till sidoscen

+11,7

VÅGRÄTT

Längdsektion, skala 1:200

Entréplan, skala 1:200

Södra Järnvägsgatan

Torget /Kanalgatan
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ETT HÅLLBART KULTURHUS I TRÄ

Med sin trästomme och fasad i trä bygger kulturhuset vidare på Skellefteås 

stolta träbyggnadstradition. 

Trä är ett lokalt, miljömässigt hållbart material som åldras vackert. Under 

produktionen binds och lagras växthusgaser i trät vilket gör det till det mest 

hållbara alternativet av alla konstruktionsmetoder.

Byggnaden är utformad för att uppnå Miljöbyggnad silver. Genom gestaltning, 

stomval och tekniska system kan uppvärmnings- och kylbehov samt 

materialåtgång minimeras. 

FLEXIBEL OCH ANPASSNINGSBAR STRUKTUR

Byggnaden har generella och anpassningsbara rum, och en struktur som 

gör att verksamheterna både kan kopplas ihop med varandra och ha egna 

entréer och identiteter. 

Trapphusens lägen och ett entréplan som är anpassat efter omgivande 

gatunivåer med flera entréer ger en flexibel byggnad som kan omformas 

över tid och efter skiftande innehåll.  

MINIMERAD MATERIALÅTGÅNG OCH TRANSPORTER

Byggnadens enkla form är ekonomisk för att minimera mängden byggmaterial  

i fasad och stomme. 

Taket i sedum begränsar behovet av resurskrävande plåt.

Stora delar av byggnaden kan prefabriceras vilket eliminerar spill på 

byggplatsen och sörjer för en god produktionsmiljö.

Byggnaden möjliggör användandet av lokala material och entreprenörer 

vilket minskar behovet av transporter.

VÄRME, VENTILATION OCH FÖRNYELSEBAR ENERGI

Byggnaden är kompakt vilket ger bra förutsättningar för en låg 

energiförbrukning. Installationerna förses med värmeväxlare som utnyttjar 

energin i frånluft och avlopp för att temperera tilluften. 

Med temperaturgivare i byggnadens olika rum kan temperaturen på 

eftervärmningen av luften behovsstyras. Härmed kan ett gott individuellt 

inneklimat åstadkommas.

Rummen organiseras efter sitt behov av dagsljus. Funktioner som wc och 

scenrum orienteras i den inre kärnan medan rum som kräver dagsljus 

placeras i fasad eller vid ljusgård. 

Fasaden är utformad för att minska solvärmelasten under den varma delen 

av året. 

På de platta taken placeras solceller som producerar förnyelsebar el. 

Fastighetsrelaterad teknik bör utföras med lägsta möjliga installerad effekt 

och med närvarostyrning för att minimera elbehovet. Exempel för att minska 

elbehovet är LED-belysning och invändig isolerad takavvattning, vilket 

eliminerar behovet av stuprörsel.

1     SOLPANELER OCH SEDUM PÅ TAK

2   PREFABRICERADE RUMSMODULER I TRÄ

3   LIMTRÄBALKAR

4    RIBBOR AV OBEHANDLAD KÄRNFURU

5    PELARSTOMME I MASSIVTRÄ

6    KASSETTBJÄLKLAG I TRÄ

7    MASSIVTRÄBJÄLKLAG

8    METALLGLASPARTIER MED MÄSSINGSPROFILER

9    GOLV I NATURSTEN

10   BJÄLKLAG I BETONG

11    BÄRANDE INNERVÄGGAR I BETONG

12   BOTTENPLATTA I BETONG
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De två scenrummen ligger orienterade så att de kan kopplas samman och bilda ett rum 

med förutsättningar för stora evenemang eller middagssittningar.

Ribbfasaden består av en upprepande modul som glesas ur eller fylls på för att fylla olika 

funktioner; solskydd, terrassräcke, tät fasad. Beroende på betraktningsvinkel upplevs 

byggnaden som sluten eller öppen.

Flexibelt scenrum

Fasadprincip

Detaljsnitt, skala 1:50

90° 45° 30° 

12
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Kulturhusets entréplan är transparent och extrovert. Foajé, bibliotek, teater, 

konsthallar, gästscen, café och hotellobby är utåtriktade kärnverksamheter 

som ger ett levande gatuplan med en låg tröskel in till kulturverksamheterna. 

Hotellets reception och café är öppna dygnet runt och utgör ett inbjudande 

nav i huset.

Här samlas de verksamheter som gör scenverksamhet möjlig; loger, 

repetitionslokaler, verkstäder och ateljéer. De många öppningarna i 

vertikalled sörjer för en god ljusmiljö även under marknivå.

Här ligger också scenerna för både teatern och gästscenen som kan 

kopplas samman och bilda ett scenrum för evenemang med en storlek 

utöver det vanliga. 

Längst ned i huset finns orkesterdiken, scenkällare och teknik för kulturhuset 

samt kompletterande förråd för gästscenen och teatern.
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Ytsammanställning

Funktion Anmärkning Beskrivning

förslag program golv / väggar / tak

Kulturhus

Foajé 1934 1200 Generösa och flexibla foajéytor
Granit /  trä, glaspartier / metallraster, 

ljudabsorbent

Garderob publik 142 200
Kan expandera till foajéytor vid 

behov
Granit / trä, textil / metallraster

WC publika 217 70 37 publika WC Granit, klinker / kakel / metallraster

Gästscen 1310 1400
1150-1300 sittplatser beroende 

på uppsättning och orkesterdike

Kubbgolv / smidesräcke, textil, trä, 

glaspartier / metallraster, ljudabsorbent

Flexibla lokaler 552 520
Stora delningsbara ytor för hela 

verksamheten

Kubbgolv / betong, trä, glaspartier, 

vikväggar / metallraster

Caféscen
Yta avsatt mellan café och 

bibliotek

Granit / installationsskenor, 

ljudabsorbent

Multimedia studio 53 50
Kubbgolv /  trä, glaspartier / metallraster, 

ljudabsorbent

Loger gäster 188 150
Kubbgolv /  trä, betong / metallraster, 

ljudabsorbent

Omklädningsrum gäster 49 50
Kubbgolv /  trä, betong / metallraster, 

ljudabsorbent

WC/Dusch i korridor 48 50
Klinker /  trä, betong / metallraster, 

ljudabsorbent

Artistfoajé 98 60
Kubbgolv /  betong, glaspartier / 

metallraster, ljudabsorbent

Black Box stor 724 700
Kubbgolv / smidesräcke, textil, trä, 

glaspartier / metallraster, ljudabsorbent

Black Box liten 174 160
Textilmatta / textil, trä, glaspartier / 

metallraster, ljudabsorbent

Repetitionslokal stor 163 160
Textilmatta / textil, betong, glaspartier / 

metallraster, ljudabsorbent

Repetitionslokal liten 97 80
Textilmatta / textil, betong, glaspartier / 

metallraster, ljudabsorbent

Verkstäder och ateljéer 816 800
Kubbgolv /  betong, trä, glaspartier / 

metallraster, ljudabsorbent

Biblioteksytor publika 1482 1500
Granit, kubbgolv /  betong, trä, glaspartier 

/ metallraster, ljudabsorbent

Utställningsytor 538 450
Konsthall 255, MAN 192 + 

pedagogisk yta 91

Granit, kubbgolv /  betong, trä, glaspartier 

/ metallraster, ljudabsorbent

Arbetsplatser 683 708
Kubbgolv /  trä, glaspartier / metallraster, 

ljudabsorbent

Administrativa ytor 126 70 Kubbgolv /  betong, trä / ljudabsorbent

Loger egen personal 101 100
Kubbgolv /  trä, betong / metallraster, 

ljudabsorbent

Omklädningsrum egen personal 45 40
Kubbgolv /  trä, betong / metallraster, 

ljudabsorbent

Förråd Västerbottenteatern 321 250 Kubbgolv, betong /  betong, trä 

Förråd och magasin biblioteket 469 400 Kubbgolv /  betong, trä 

Förråd gästscen 223 160 Kubbgolv, betong /  betong, trä 

Förråd utställningslokalerna 95 100 Kubbgolv /  betong, trä 

In- och utlastning 118 100
Två platser under tak mot torget 

samt en plats i byggnaden

Betong /  betong, trä, glaspartier / 

ljudabsorbent 

Vaktmästeri, städ, avfall 314 400
Kubbgolv, betong /  betong, trä, 

glaspartier / metallraster, ljudabsorbent 

Teknik- och kommunikationsytor 2228 2100
Kubbgolv, betong / trä, betong, 

glaspartier / metallraste, ljudabsorbent

Totalyta 11998 12028

Hotell

Reception och lobby 749 600
Granit /  trä, glaspartier / metallraster, 

ljudabsorbent

Hotellrum 4628 5000
158 rum varav 12 sviter och 18 

handikappanpassade 
Textilmatta / trä, glaspartier / trä

SPA 550 500 Exkl 215 m² terrass mot torget
Kubbgolv, klinker / betong, kakel / 

metallraster, ljudabsorbent

Konferensrum 150 p 140 150 1 rum
Kubbgolv / trä, glaspartier, textil / 

metallraster, ljudabsorbent

Konferensrum 50 p 212 250 4 rum
Kubbgolv / trä, glaspartier, textil, vikvägg / 

metallraster, ljudabsorbent

Konferensrum 30 p 228 180 8 flexibla rum
Kubbgolv / trä, glaspartier, textil, vikvägg / 

metallraster, ljudabsorbent

Konferensrum 15 p 127 120 7 rum
Kubbgolv / trä, glaspartier, textil / 

metallraster, ljudabsorbent

Serviceytor konferens 604 190
Generösa foajéytor ihop med 

flexibel yta

Kubbgolv, klinker / trä, glaspartier, textil, 

vikvägg / metallraster, ljudabsorbent

Restaurang 371 300
Kubbgolv, klinker / trä, glaspartier, textil   / 

metallraster, ljudabsorbent

Uteservering 185 m² terrass mot torget Träplank / träribbor

Restaurangkök med förvaring 622 600 Inkl serveringsyta för frukost
Klinker / trä, kakel, glaspartier / 

metallraster, ljudabsorbent

Serveringsyta 1200 pers Flexibla ytor plan 2 alt scengolv

Personalutrymmen 153 140
Kubbgolv / trä, glaspartier, textil / 

metallraster, ljudabsorbent

Förråd 198 200 Kubbgolv / trä / ljudabsorbent

In- och utlastning 53 50
Betong /  betong, trä, glaspartier / 

ljudabsorbent 

Vaktmästeri 38 50
Kubbgolv, betong /  betong, trä, 

glaspartier / metallraster, ljudabsorbent 

Teknik- och kommunikationsytor 1891 1700
Kubbgolv, betong / trä, betong, 

glaspartier / metallraste, ljudabsorbent

Totalyta 10564 10030

Lokalyta, m²
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VÅGRÄTT

Restaurang och spa är belägna i kulturhuset södra del och vetter mot 

terrassen med fin utsikt över torget och Skellefteå stad. Verksamheterna är 

visuellt avskiljda från varandra på terrassen men kan kopplas samman vid 

behov. Från den stora foajén med takljus nås kongress och flexibla lokaler. 

Köket ligger placerat så att det enkelt kan serva kongress, restaurang och 

spa. Via en mathiss nås satellitkök i byggnaden. 

Arbetsplatserna placeras centralt i byggnaden. Organisationen ger 

samhörighet åt de enskilda verksamheterna samtidigt som den främjar 

samarbete och möten dem emellan. På det här planet ligger också 

bibliotekets barnavdelning och MAN:s pedagogiska verksamhet.

Transporter ordnas effektivt och ekonomiskt via en direktinlastning från gatan 

till lastkajsnivå. I öster av planet löper ett stråk för transporter.

Hotellet är fördelat till fyra låga flyglar. I det nedre planet kopplas de samman 

via tre gårdar av olika karaktär, till vilka rummet ges direkt access. 

Olika typer av rum blandas i ett moduliserat system där sviter motsvarar två 

normalrum.

Hotellrummen i det övre planet får egna balkonger mot gårdar och gaturum. 

Hotellet innehåller totalt 158 rum, varav 12 är sviter och 18 är 

tillgänglighetsanpassade. Hotellets struktur och byggtekniken med 

trämoduler erbjuder goda möjligheter till påbyggnad. 
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