
Byggnaden har en enkel flexibel grund-
stomme i flera plan där rum och funktioner 
kan förändras över tid.

Utsikt över Skellefteå från de övre planen 
med teater och gästscen samt hotellets SPA 
och takterass.

Solceller/solpaneler på valda takytor mot 
söder. Ett grönt landskap på takterassen.
På kulturhuset en gestaltad Brise soleil/ 
solavskärmning mot söder och väster. I mel-
lanrummet som är två meter finns omväx-
lande balkonger, gröna växter och horisontell 
solavskärmning. Det skapar en zon mellan 
ute och inne. Genomgående naturmaterial i 
byggnaden som är enkel och flexibel och tål 
förändring över lång tid.

Ett torg mot söder och Kanalgatans allé. 

Byggnaden inordnar sig i den historiska gatu- 
och kvartersstrukturen men har större höjd.
Som volym i staden kan byggnaden liknas vid 
kulturhuset i Paris - Centre Pompidou som re-
ser sig ett antal våningar över den omgivande 
stadens kvarter. Det ger en utsikt från de övre 
planen. 
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En gestaltad Brise soleil/ solavskärmning mot 
söder och väster ger kulturhuset sin unika 
karaktär. Corténstål i form av en stiliserad 
siluett av en trädstruktur bildar grunden för 
det som kommer att bli världens största delt-
agande konstverk. 
Skellefteåborna är med och skapar bilder och 
ord på valda delar som utförs digitaltmed la-
ser skärning.  

Hotell mot norr och Skellefteå Kultur & Kon-
gress mot söder som förbinds med en verti-
kal foajé.
Publikentréer till kulturhuset från torget och 
Trädgårdsgatan/foajén. 
Hotellets entré från Södra Järnvägsgatan.  
Personal och inlastning från Torggatan i öster.

Från  takterassens landskap kan besökaren få 
en fin vy över Skellefteå. Här reser sig de två 
stora scenrummens och hotellets volymer 
som är klädda i skivor med olika nyanser som 
ger en stiliserad, pixelerad bild av natur.  Som 
en parafras till Skellefteås historiska stadsdel 
Bonnstan finns här fem stugor/ snitt av län-
gor. De ligger mot väster och ingår i hotellet. 
Hotellets SPA ligger i övre planets glasade 
vinterträdgårdar. 

kultiverad natur

Princip för publika och personalytor för kul-
turhuset på de olika planen.

Personalingång, inlastning mm från Torg-
gatan i öster. Personalytor som administra-
tion, loger, verkstäder, återvinning/sop mot 
Trädgårdsgatan.

Publika entré från Trädgårdsgatan i väster till 
foajén mm samt  publik entréer från torget 
i söder till biblotek och konsthallar. Publika 
ytor som foajéer mm mot väster samt söder.
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Byggnaden inordnar sig 
i kvartersstrukturen

Entréer

Kulturhus och hotell i Skellefteå
Allmän arkitekturtävling 2016

Miljö & Energi

gestaltad Brise soleil

ett deltagande konstverk

Program

gestaltad
Brise soleil

solceller

naturmaterial

flexibel stomme

Perspekivpunkt A: vy mot norr och kulturhuset med det nya torget. En gestaltad Brise soleil/solavskärmning mot söder och väster ger kulturhuset sin unika karaktär. 

Foajen till Gästscenen och Black box med utsikt över Skellefteå. En Brise soleil skapar ett mellanrum som är två meter med omväxlande balkonger, gröna växter och horisontell solavskärmning.
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Längdsektion           1: 400
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DIALOG och COLLAGE 
Visionen är att skapa ett unikt allkon-
stverk  där Skellefteåborna deltar med 
bilder och ord till valda delar av fasa-
dstrukturen. Ett verk med ambitionen 
att bli världens största deltagande 
konstverk. Ett verk där konstarterna 
förenas och skapar kulturhuset ge-
stalt.

kultiverad natur

Situationsplan     1: 1000

Kanalgatan

To
rg

ga
ta

n

Tr
äd

gå
rd

sg
at

an

Torg

Södra Järnvägsgatan

Ett yttre skikt av corténstål 
bildar en gestaltad förstorad 
bild av en  växande grenverk. 
Den är stiliserad med intryck 
från kalligrafi, grafitti och or-
nament och bildar en utgång-
spunkt där Skellefteåbor-
na deltar med laserskurna 
bilder och ord till valda delar. 

ett allkonstverk
gesamtkunstwerk

kultiverad natur
B  eskrivning        Kulturhus och hotell i Skellefteå.

Ett övergripande mål har varit att inordna byggnaden i stadens 
kvartersstruktur av gator och torg.  Byggnadens program är om-
fattande till yta och komplext med många olika delar vilket ger en stor 
volym på tomten. 
Flera paralleller kan dras till Paris kulturhus Centre Pompidous vars 
byggnad reser sig några våningar ovan den omgivande historiska sten-
staden men är inordnad i stadens kvarter med ett nytt lutande torg 
framför byggnaden. Därigenom fås en utsikt över omgivningarna från 
de övre planen. 
Rent estetiskt är Centre pompidou en främmande fågel ibland sten-
stadens dekorerade fasader. En rationell megastruktur med ideal från 
60-talet där funktioner som kommunikation, ventilation och konstruk-
tion ligger på utsidan som estetiska element och därmed frigör den 
öppna flexibla planen.
Förslaget till Skellefteås kulturhus och hotell har andra konstnärliga ut-
gångspunkter men har samma rationella flexibla stomme som går att 
förändra över tid, ett antal plan med fasta vertikala förbindelser som 
trapphus och hissar.
Skellefteås kulturhus  har en utanpåliggande ca två meter djup struk-
tur mot söder och väster - en Bries soleil. Den rymmer horisontella 
solavskärmningar, grönskande växter och balkonger, vilket ger en zon 
mellan ute och inne till foajéerna. Ett yttre skikt av corténstål bildar en 
gestaltad förstorad bild av en  växande grenverk. Den är stiliserad med 
intryck från kalligrafi, grafitti och ornament men får ses som en skiss 
som kommer att utvecklas.
Corténstålet tar upp omgivande tegelfasaders färgskala och spelar 
mot de olika nyanser av gröna skivor som klär byggnadens olika fasa-
der. Naturen återges här som en pixilerad, kultiverad samtida bild av 
naturen.
Till skillnad mot Centre Pompidou funktionella estetik så kan Skel-
lefteå kulturhus ses som ett statement för att åter arbeta med bilder 
och dekorativa element. Vår tids digitala tekniker ger åter ekonomi 
till det som ansetts som för dyrt hantverk och snickarglädje och inte i 
linje med modernismen ideal. Vår tids vurmande för naturen har åter 
fått en renässans som vid de två tidigare sekelskiftena vid 1800 och 
1900-talet. Det får ta uttryck i byggnaden som kan ses som en kul-
tiverad bild av naturen. 
Byggnaden har också miljö- och hållbarhetsmål som genomgående 
naturliga materialval, naturlig ventilation framför mekaniska lösningar 
med höga rumshöjder som ger bra luftklimat. Förnybara energilösnin-
gar som solceller mm. En flexibel stomme som kan förändras över lång 
tid till andra funktioner. 
Visionen är också att skapa ett unikt allkonstverk där Skellefteåborna 
deltar med bilder och ord till valda delar av den gestaltade strukturen. 
Ett verk med ambitionen att bli världens största deltagande konstverk. 
Ett verk där konstarterna förenas och skapar kulturhuset gestalt.
 I sammanhanget är det viktigt att byggnaden blir en ikon och sätter 
Skellefteå på världskartan. Att satsa på kultur är en etaberat sätt att ut-
veckla städer och locka till sig nya invånare. Projektet ger  också kom-
munen många framtida arbetstillfällen inom olika områden. 
Den överkomliga merkostnaden som strukturen har tas igen genom 
att den skyddar fasaden och dess unika uttryck som kommer locka 
många besökare till kongresser och andra arrangemang samt turister 
till hotellet.
Entrevåningen följer gatornas höjdskillnader och innehåller biblioteket 
och konsthallarna som blir ett lättillgängligt vardagsrum för Skeleft-
eåborna.
Mot torget i söder nås biblioteket, konsthallarna och en hörsal. Här 
finns också konstcaféet, som drivs externt och blir en populär samling-
spunkt.
Biblioteket kan även nås från entrén till den vertikala foajén med ett 
café/scen med nära tillgång till tidnings- och tidskriftsavdelningen.
Från den vertikala foajén nås de övre planen med olika möteslokaler 
för kongresser och kulturevenemang. 
Överst på plan 3 finns de två stora salarna Gästscenen och Västerbot-
tenteaterns BlackBox. Båda flexibla med plana golv som kan användas 
för kongresser och förändras med gradängsystem för konserter och 
teaterföreställningar.
Takterassen har ett grönt utryck med sina pixilerade gröna  volymer 
och naturliga grönskande träd och spaljéer. Ett plats för besökare att 
se ut över Skellefteå och det omgivande landskapet med Skellefteäl-
ven. Här finns fem övernattningsstugor som en parafras och snitt på 
Skellefteås historiska stadsdel Bonnstan samt en uteservering/café 
under sommaren.
Hotellet är direktkopplat på olika plan med kulturhuset för att fungera 
bra vid kongresser, konferenser och kulturevent. Entrévåningens lobby 
och reception/kök har direktkontakt till foajéns café och scen. Hotel-
lets restaurang med kök ligger på samma plan som den stora Gäst-
scenen och Black Box. Hotellets konferensvåning är i samma plan som 
kulturhusets flexibla mötesrum av olika storlekar. 
Hotellets SPA avdelning är inrymt på översta plan i en inglasad vinter-
trädgård med nära kontakt till den stora gröna takterassen. 

Ytor i förslaget:
Kulturhusets totala yta fördelat på sex plan: 14 872 kvm
Kommentar: programytor har tillkommit och förslaget har två externa 
ytor; café samt butik. Det går att minska totalytan och ändå behålla 
förslagets grundidé. 
Hotellet totala yta: 10 081 kvm 
fördelat på 10 plan samt fem Bonnstanstugor på takterassen.
varav 5 hotellrumsvåningar + 5 stugor på tot 4975 kvm.
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kultiverad natur

Kulturhuset: corténstål som gestaltat yttre skikt på solavskärmningen och 
österfasad, ett beständigt och hållbart materal över tid. Korresponderar 

med omgivande tegelbyggnader. Ett alternativ kan vara lackad aluminium.

materialval

Plana tegelskivor på fasad och tak till  Bonnstan-stugorna på takterassen 
samt i partier runt stora fönster, entréer och balkonger på hotellfasaden.

Hotellets fasader kläs i glaserade tegelskivor i några olika nyanser vilket ger  
blanka färgstarka ytor. Ett alternativt val är färgade betongfiberskivor som 

är matta och inte lika kulörta.

Kulturhusets exteriöra fasader på taket kläs i diagonalställda färgade be-
tongfiberskivor, alternativt  plåt.  Kulturhusets  interiör med väggar kläs 

med laserade träpaneler i olika nyanser. 

Gästscenens sal har en flätad korg till förebild som har förstorats. Med ljusa 
träpaneler bildas en stiliserad relief som förbättra akustiken. Ljusramper är 

infälld i den.  Black box har  samma relief men svarta träpaneler.   

Perspektivpunkt B: vy mot söder med hotellets fasad i förgrunden samt takterassen.

Inspiration 1: Laserskuren corténstål på del av fasad som spelar mot en 
grönskande vägg. CaixaForum Madrid av Herzog & de Meuron.

Inspiration 2: en fasadstruktur i betong på MuCEM - Museum of European 
and Mediterranean Civilisations i Marseille av Rudy Ricciotti.

Gästscenen med sin vy över Skellefteå åt öster bakom scenen. Gästscenens sal har en flätad korg till 
förebild som har förstorats. Med ljusa träpaneler bildas en stiliserad relief som förbättra akustiken. 

inspiration

Inspiration 3: Centre Pompidou - kulturhuset i Paris av Piano & Rogers 1977.
En enkel flexibel stomme som kan förändras över tid. Byggnaden inordnar sig 

i kvarterstaden men är några våningar högre som ger en imponerande vy över 
Paris från de övre planet och takterassen. En utanpåliggande struktur med  

olika funktioner som gav den tidens tekniska ideal och estetiska uttryck.

En parafras till Bonnstan på takterassen - fem stugar mot väster och solnedgången.



kultiverad natur

Fasad mot väster      1: 200

Fasad mot söder        1: 200 Sektion  C - C         1: 200
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Sektion  B - B          1: 200

Sektion  A - A          1: 200
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kultiverad natur

förråd magasin biblioteket

Plan 0  källare  +            1: 200 Plan  1    entré              1: 200
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kultiverad natur
Plan  2 A    +             1: 200 Plan  2 B    +             1: 200

Plan  9   Hotell   SPA avdelning       
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Plan  3  A   +             1: 200 Plan  3  B  +             1: 200
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