
Perspektiv från anvisad plats, vy två.
Avskurna hörn och indragna rum ger plats till pauser och bidrar till ett långsam-
mare tempo i stadsdelen. Tillsammans med den gröna frisen skapar de ett flikigt 
och trivsamt gaturum.

Perpektiv från anvisad plats, vy ett.
Eventtorget blir en del av skolan, när föreställningar och publik spiller ut över området.

Situationsplan   1:800

Vår vision för SKH är att skapa en byggnad full av liv och diversitet. Att skapa en plats som kan 
bli ramen för en sprudlande konsthögskola. Målet är att bli en fantastisk mötes- och arbetsplats 
för alla de olika människor som använder den, men även för deras publik samt de som bara 
passerar förbi, för att på så sätt hela tiden ge tillbaka något till området. Ambitionen är att skapa 
en byggnad som är hållbar och flexibel över tid, som kan fungera på många sätt och som tål att 
användas. Att utforma en byggnad som passar in i området och som med sina funktioner bidrar 
till att skapa en levande och sprudlande stadsdel.

SKH
Att se och bli sedd

Höjdanpassning
Byggnaden sträcker sig upp i det sydöstra hörnet mot arenan och trappar 
sedan ned för att möta slakthusområdets bebyggelseskala, samt för att 
bilda en lägre profil mot Evenemangstorget och Triangelparken. Detta 
bidrar även till bättre ljusförhållanden på de öppna ytorna.

En välkomnande volym
De avskurna hörnen förstärker volymens soliditet på samma gång som de öppnar upp 
byggnaden och välkomnar förbigående. Den trappande rörelsen i gatunivå speglas i 
det terraserade taket som trappar ner och möter den omgivande bebyggelsen kring 
Evenemangstorget. Fasaden används som en anslagstavla med banners som annonserar 
aktuella evenemang och utställningar på skolan.   
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SKH är en kompakt volym med ett centralt atrium. Byggnaden följer kvartersstrukturen och definierar 
gaturummen på ett tydligt och stadsmässigt sätt. I fasaden skapas små fickor som ger plats till 
grönska eller till att sänka gatutempot för vila på en parkbänk eller ett mer still möte med konst eller 
innehållet i byggnaden. Ytan varierar mellan transparent och opak samt mellan slät och taktil. Detta 
spel förstärks av fält i fasaden beklädda med olika material som är återvunna ifrån närområdet.

I entréplan finns tre ingångar, en mot norr, en mot öster och en mot söder. Alla entréer leder in 
till det centrala atriet mitt i byggnadens hjärta. Här finns en huvudtrappa som leder upp genom 
skolan, vilken binder ihop alla våningar med sammankopplande balkonger runt om atriet. Dessa 
balkonger förbinder alla byggnadens publika rum, tillsammans med en hiss säkrar tillgänglighet 
för alla. Den rationella planlösningen skapar en mycket enkel byggnadskropp. En kompakt volym, 
med ett atrium i mitten och en trappa med balkonger som kopplar samman alla rum. 

Indragna entréer / Platsbildning
Byggnaden reser sig i det sydöstra hörnet mot arenan och trappar ned mot 
Evenemangstorget, för att möta slakthusområdets bebyggelseskala. Detta 
skapar även en lägre profil mot den områdeslokalt viktiga Triangelparken, 
vilket bidrar till bättre ljusförhållanden på de öppna parkytorna

Evenemangspassagen – en inomhusgata
I entréplanet sammanbinds torgentrén och parkentrén med en interiör 
gågata för enkel orientering i byggnaden och ett tydligt internt flöde. 
Evenemangspassagen utgör ett effektivt kommunikationsstråk, likt en gata, 
genom att koppla ihop de tre platserna utanför på kortast möjliga sätt. 

Ett kreativt urbant 3D-campus 
SKH låter skolans olika discipliner samlas under ett tak och erbjuder en inre mer privat, kreativ 
värld för studenterna, samtidigt som de ges plats att vara extroverta och möta den yttre världen 
– staden. Byggnaden är organiserat som ett 3D-campus för lärande genom att sortera ut vilka 
funktioner och rumsligheter som helst vill ha en introvert
respektive extrovert karaktär, samt att växelverkan dem emellan uppmuntras genom en nära 
koppling till varandra. Det ska vara möjligt att välja rumstyp, beroende på var i lärande- och 
skapandeprocesserna man befinner sig, eller efter önskvärd fokusgrad för individen. Rummen 
skall kännas enkla och självklara i sig själva. Samtidigt formar de i sin relation med varandra och 
sin omgivning, och genom den vertikala staplingen av grupper av funktioner, inspirerande rum 
och mellanrum som uppmanar till kreativa möten. 

Enkelheten i principen för planlösningen säkrar en tydlig och okomplicerad orientering och 
en optimering av areafördelningen. Byggnaden blir full av liv och rörelse genom att man kan 
se människor i byggnaden både inne i salar och runt om på balkonger och trappor. Med de tre 
möjliga entréerna kan man potentiellt sett gå kors och tvärs genom byggnaden, och därigenom 
kan den ingå som en av stadsdelens aktiva gaturum. Vid varje entré ligger funktioner som 
är publika, öppna och aktiva. I norr finns receptionen, och vi föreslår att den kombineras 
med ett café som bidrar till att göra den ännu mer levande. I öst har vi biblioteket och i söder 
ligger restaurangen. På så sätt skapas en inbjudande och levade verksamhet vid alla tre 
huvudingångar, också för personer som annars inte skulle ha besökt SKH. På den västra sidan 
finns godsmottagning. Även denna funktion är en positiv addition till stadsdelen, som bidrar 
med energi och rörelse från de människor som driver verksamheten, Via den delvis transparenta 
fasaden kan förbipasserande se in i verkstäderna och ta del av det som händer bakom scenen. 

I entréplan har vi placerat dans-och cirkussalar, verkstäder och mötescentrum, vilka alla 
medverkar till att skolan upplevs levande när man passerar förbi eller igenom den. Vid behov 
skärmas insyn av med draperier.

Vi föreslår att skolan byggs primärt i prefabricerad klimatanpassad betong. I det omfång det är 
möjligt föreslår vi att fasaderna de bekläds med återvunnet material från lokalområdet. Den yttre 
återvunna fasadbeklädnaden monteras på en bakomliggande effektiv stomme. Detta ger en 
byggnad som blir robust, enkel att bygga, prisoptimerad och samtidigt får ett specifikt varierat 
uttryck med sin bakgrund och anpassning till närområdet. Den slutliga byggnadssystemet utreds 
i senare skede i samarbete med brukar, ingenjörer och byggherre.

Vi föreslår också att de olika salarna invändigt bekläds med olika återanvända material, så att 
de alla får sina egna önskade uttryck. På detta sätt ges byggnaden ett tydligt visuellt avtryck 
från lokalhistorien. Eftersom vi i dagsläget inte känner till omfånget av material tillgängliga i 
stadsdelen och dessas egenskaper är denna återvinningsvision i första hand just en vision, men 
en som absolut är möjlig att genomföra och som en har både historisk och hållbar potential. 

Stadsektion

En byggnad för olika konstformer och människor ska också berätta olika historier i sin fasad
Vi anser att hållbarhet ska vara lokalt förankrad, upplevas av människor och berätta starka 
historier om ett område och dess karaktär. I och med den pågående transformationen av 
Slakthusområdet är det nu möjligt att använda sig av koncept såsom urban mining och cirkulär 
ekonomi, för att återvinna material, och göra dagens avfall till morgondagens tillgångar.

Eftersom hela området ska genomgå en betydande omvandling föreslår vi att SKH blir det 
första projektet i Slakthusområdet att i stor skala implementera det som kallas « upcykling 
», återvinning av material till nya produkter. Genom att analysera platsens möjligheter 
tillsammans med byggherren vill vi i senare skeden utveckla en strategi för urban mining där 
vi strävar efter att skapa en lekfull, återvunnen och lokalt förankrad fasad. Detta har potential 
att skapa en stark hållbarhetsprofil, och stärker projektet genom att bilda en unik identitet, 
kopplad till plats och historia.

För att skapa ett lekfullt men sammanhållet resultat föreslår vi de solida delarna av fasaden ges 
olika ytmaterial, men får en gemensam färgpalett med varierande detaljering. Textur, glans och 
opacitet blir det som åtskiljer elementen. Klimatanpassad betong används i byggnadselementen 
tillsammans med aluminium, keramik, galvaniserat stål och betongpaneler som återvinns och på 
detta sätt blir en utställning av hållbarhet och en ny, gammal identitet för området.

Hållbarhet

3D-campus

Stadsliv
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Porositet
SKH’s kompakta och tunga huskropp definierar tydligt gaturummet och relaterar till omgivande 
bebyggelse. Glasade fasadpartier ger en porositet där byggnadens livfulla program kommer 
till uttryck. I entréplanet är dessa maximerade i alla riktningar och bjuder in förbigående som 
åskådare.

Expanderande program
Placerade vid byggnadens fyra hörn ligger de mest livliga och aktiva verksamheterna; reception 
och café, bibliotek, inlastning och restaurang. Funktionerna spiller ut över entrétorgen och 
evenemangspassagen och bidrar med liv och rörelse under hela dagen, även de timmar när 
skolan är stängd. Detta skapar en ökad trygghet i området och ger på ett naturligt sätt fler ögon 
på flödet genom entréerna och de interiöra stråken.

Flikighet
Entrévåningens fasadliv rör sig fram och tillbaka längs med gatan i en rytm som skapar små 
fickor för växtlighet och väderskyddade sittplatser. De inskjutna väggarna låter fasaden rama in 
invändiga program och behandlar dem som separata volymer. De solida ramarna blir också en 
möjlighet att arbeta med varma och taktila material som ger en mänsklig skala. Huvudentréer 
markeras med avskurna hörn, och sammantaget skapar detta en flikighet i gaturummet som 
efterfrågas i Slakthusområdets kvalitetsprogram.

Att bli sedd eller inte
Skolans övnings- och föreställningslokaler är utformade för att maximera flexibiliteten i 
förhållande till att bli sedd och hörd. Akustik och insyn justeras enkelt och inifrån och att 
anpassas efter individuella behov. Glaspartier placeras i många fall en våning upp från 
träningslokaler, så att åskådare kan se in utan att vara visuellt störande för verksamheten 
innanför. Utanför de akustiskt isolerade rummen finns sittplatser med hörlurar, vilka gör att 
man från balkongen genom kan följa med i det som pågår i salen utan att störa. Återvunnet 
semitransparent glas används för att ta in dagsljus där mindre insyn önskas. Atriets generösa 
trappor utformas så att de även kan användas som sittplatser när föreställningar expanderar ut 
över det interiöra torget.

Möjlighet för expanderande föreställningar
De två teatrarna och cirkushallen i entréplan ges möjlighet att expandera och ta över några 
av skolans publika delar. Teatrarna kan ta över det interiöra torget och utnyttja den breda 
atriumtrappan. Cirkushallen kan expandera i tre steg; till fasaden vid huvudentrén, ut över 
entrétorget och ytterligare vidare till evenemangstorget. Alla stora salar använder det 
entréplanet och torget som pausområde.

Flöde för andra hyresgäster
Extra yta för andra hyresgäster har planerats separat från övrig verksamhet, på våning fyra och 
fem, direkt under de aktivitetsbaserade arbetsplatserna. Placeringen av dessa program högst 
upp i byggnaden optimerar flexibiliteten för en eventuell framtida expansion.
De externa hyresgästerna har sin egen entré i byggnadens östra hörn, med en adress på gatan 
och en egen hiss, så att deras flöden inte behöver korsa skolans. 

Akustiskt isolerade rum
Förslaget har tagit hänsyn till salarnas känsliga akustik, och använt sig av principerna för stora 
spännvidder i rum med höga akustiska krav i tävlingsprogrammet. Den del av byggnaden där 
teatrarna ligger följer princip 1, medan delen där tv-studion ligger följer princip 3.

Princip 1 Princip 2
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Atriumet
I direkt anslutning till evenemangspassagen placeras ett fullhögt dagsljusfyllt atrium, dit alla 
byggnadens funktioner är direkt kopplade. Atriet knyter ihop och synliggör skolans program, 
samt optimerar ytor genom att skapa ett enkelt och överskådligt huvudflöde med minimalt med 
korridorer. SKH utgör på så sätt ett modernt 3d-campus. 

Källarplan   1:400
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Skalskydd
Byggnaden delas upp vertikalt i en publik och en mer privat zon. Entréplan och första våningen 
ses som ett stort rum, vilket är öppet för besökare och allmänhet. De övre våningarna är 
tillgängliga för skolans studenter och anställda. I atriumtrappan på första våningen installeras 
säkerhetsspärrar vid behov. Nyckelkort ger tillgång till salar och rum. 
Biografen är i detta planutkast föreslagen vid avsatsen till den stora centrala trappan på första 
våningen, där den ges en tydlig och enkel orientering och det finns gott om plats. Placeringen på 
första våningen bidrar också till att maximera entréplanets öppenhet. Konceptet är dock flexibelt 
nog för att inrymma biografen i bottenvåningen om detta önskas, genom att den byter plats med 
mötescentret i byggnadens sydvästra del.

Filmstudio 
I likhet med biografen har filmstudion placerats ovan bottenvåningen för att maximera 
öppenheten i denna. I sin nuvarande placering är den kopplad till verkstäder via hiss, både i back 
of house och front of house. Konceptet är dock även här flexibelt nog för att inrymma studion i 
entréplan om så önskas, genom att den byter plats med dansstudiorna under.

Brand, utrymning och säkerhet
SKH är en verksamhet, där det tidvis samlas många människor, med både elever och 
publik utifrån. Därför är en enkel, logisk planlösning viktig för att implementera en bra 
utrymningsstrategi. Samtidigt är det också viktigt att utrymningsstrategin möjliggör en hög 
grad av flexibilitet och öppenhet i byggnaden, så att den inte sätter begränsningar för skolans 
användning vid olika scenarion. . Det är därmed av stor vikt att utrymningsstrategin utgör en 
naturlig del av planlösningsarbetet redan från start.

Skolan är uppbyggd omkring en central plats, i form av ett atrium, där varje hörn har täta 
kärnor med trapphus för utrymning. Runt atriet ligger alla stora salar. De största är placerade i 
entrévåningen, där utrymning primärt kan horisontellt via dörrar i fasad. Trapphusen behöver 
därmed inte dimensioneras för att kunna utrymma dessa stora personantal vilket ger 
utrymmesbesparingar på trapphusens storlek. Salarna är gradvis mindre ju längre upp man 
kommer, vilket reducerar kapacitetsbehoven på trapphusen. 

Byggnaden ska förses med vattensprinkler för säkerställa en hög flexibilitet. Atriet är i 
stora drag en egen brandcell, och alla rum som vetter mot det är brandtekniskt avskilda. 
Huvudflödet av människor i byggnaden sker genom atriet och i det öppna centrala 
trapploppet. Trapporna förbinder alla öppna balkonger som omger atriet och kopplar 
ihop i princip alla rum. Atriet och de omkringliggande balkongerna har en enkel och 
lättöverskådlig geometri som säkerställer en logisk och välfungerande wayfinding, både i 
utrymningssituationer och i den vardagliga användningen av skolan. De stora teater- och 
föreställningssalarna på entréplan är utformade med en tydlig ”back of house – front of 
house” logik, så att de olika flödena inte korsar varandra på ofördelaktiga sätt.  På så sätt finns 
det utrymningsmässigt två system; ett för artister och ett för gäster. Säkerhetsmässigt är de 
två separata systemen också en fördel.

Scen- och publikflöden
Planlösningen bygger på en enkel grundstruktur med ett tydligt kontrollerat scen- och 
publikflöde (back of house/front of house). Bottenvåningen gestaltas öppen och tillgänglig runt 
det centrala atriet. Runt den avskilda ateljégången finns den privata delen, där stödytor såsom 
dekorhiss och verkstäder etcetera förbinds på olika plan. Skolan skiljer sig från vanliga teater- 
och konsertbyggnader genom korridoren som kopplar samman back of house och front of 
house och tillåter artister att vara åskådare och vice versa. Samtidigt behålls logiken med de två 
flödena utan kompromiss. I entréplanet har ateljégången en direkt koppling till godsmottagning 
som ligger i nivå med gatuplanet, vilket ger stor flexibilitet i byggnaden.

 

Areasammanställning
BYA  5.980m2     BTA  30.861m2     LOA + ÖVA   28.622m2

Publik

Privat
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En god granne
Evenemangspassagen följer som en fortsättning av det publika stråket, från 
Evenemangstorget till Parkentrén, och skär rakt igenom byggnaden, så att man 
kan se ut på den andra sidan.

Parkentré med restaurang - Byggnaden sedd från sydväst
Indragna entréer, som en förlängning av omkringliggande öppna ytor låter bygg-
naden smälta in i sammanhanget och välkomnar besökaren in. Snitten i volymen vid 
entréerna hjälper till att bryta upp byggnadskroppen.

Hållbarhet och välbefinnande
Från första början har byggnadens koncept handlat om hållbarhet. Det består av en lång rad 
element som alla är nödvändiga för att skapa en hållbar byggnad. Volymen är kompakt, vilket 
betyder att det krävs mindre resurser för att bygga den, och mindre förbrukning när den 
används.
Byggnaden förses med gröna tak av torrängar eller biotoptak för att öka hela områdets 
biologiska mångfald, samt för solceller, som blir ett upplagt sätt att effektivisera byggnadens 
energiförbrukning. Takterrasser inkluderade i takets vegetation gör utomhuspausytorna till 
gröna oaser som bidrar till studenternas och hyresgästernas välbefinnande. Terrassytorna 
kan utökas över taket och anpassas till verksamhetens behov. De gröna taken är med och tar 
hand om dagvattenhanteringen. Uppsamlat, filtrerat regnvatten fördröjs och kan användas 
för vattenhushållning, till exempel för toalettspolning, vilket avsevärt minskar byggnadens 
vattenförbrukning. Fördelningen av dessa takarealer kan bestämmas i ett senare skede, 
tillsammans med ingenjörer, byggherre, brukare och staden. Gröna öar ökar komforten i 
gatunivån genom att bromsa vinden för de gående.

För att skapa ett övergripande hållbart koncept kommer alla discipliner att behöva hitta hållbara 
lösningar, och detta viktiga arbete måste ske i samverkan mellan alla inblandade parter.
   

Robust industrimaterialitet - material från slakthusbyggnaderna i ny komposition 
En varierad fasadhantering med olika lager av genomsiktlighet, genom en kombination av material, både 
robusta och transparenta, anspelar på de historiska lagren i slakthusområdet, så väl på byggnaden som 

en scen och teater. Kompositionen av fasadelement i olika storlekar skapar en dialog med olika skalor 
kopplade till de varierande sammanhangen i området. Detta, tillsammans med materialhanteringen, ger 

fasaden en känsla av djup och rymd istället för att vara monolitisk vägg. Byggnaden får ett samtida uttryck i 
och med att fasadytorna används som anslagstavlor med information om aktuella händelser i byggnaden.

Fasad mot söder   1:400 Fasad mot norr   1:400
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Fasadmaterial
Fasaden, kläs med återvunna material från området, med olika taktilitet och ytstruktur, men hålls samman av en grå färgnyansskala. Färg-
klickarna kommer i stället från skolans tryckta banners på fasaden, från byggnadens inre liv, samt den färgrika interiören som representerar 
mångfalden och kreativiteten i programmet.

Tegel och keramik kan återanvändas till aggregat 
i terrazzoplattor eller kombineras med 30% nytt 
material och brännas om nya keramikplattor.

Betongpanelerna består av upp till 70 % återvunnet 
material och ges varierande släta och strukturerade 
ytor. 

Aluminium smälts om och blir till galvaniserade och 
korrugerade paneler, vilket sparar upp till 95% energi i 
jämförelse med att använda nytt material.

Tre fasadtyper
Fasaden är uppbyggd av ett modulärt lättviktssystem, beklätt med ett kollage av tre olika 
prefabricerade fasadtyper, som speglar programmen innanför. Den öppna fasaden består av 
glaspartier och vertikala alumineumprofiler, med opaka isolerade band i över- och nederkant. 
Mekanisk exteriör solavskärmning integreras i fasaden för att minimera solvärmelaster. Denna 
fasadtyp används framför allt vid kontor och arbetsplatser, där dagsljus och utblickar ska 
maximeras. 

Den halvöppna fasadtypen består av vinklade element med en solid och en öppen sida. Även 
här integreras mekanisk exteriör solavskärmning i fasaden. De halvöppna elementen används 
huvudsakligen till rum för rörelse och scenframställning, där dagsljus är önskvärt men utblickar 
inte är lika viktiga. Den bidrar med en dynamik till fasaden då den kan riktas åt olika håll och 
upplevs som ett slutet element från den ena sidan och öppet från den andra. 

Den tredje typen är de slutna ytorna, vilka bidrar med tyngd och massivitet till uttrycket. Det 
är här vi potentiellt använder återvunna material från närområdet via « urban mining ». Denna 
fasadtyp används till slutna rum såsom biograf och teknikutrymmen, men också till introverta 
funktioner som får sitt dagsljus från atriet.

Konceptet med de tre fasadtyperna har en inbyggd flexibilitet som gör att det enkelt kan 
anpassas till nya önskemål från de olika programmen genom att ett område byter från en 
fasadtyp till en annan.

Öppna och slutna fasadelement
SKH’s varierade, kreativa program blir lekfullt överskådligt i fasaden genom 
en varierad fasadhantering med växelvis öppna och slutna element som 
synliggör rumsdispositionen vertikalt (enkel/dubbelhöga rum). För att bidra 
till en god ekonomi, hållbarhet och ett kompakt uttryck har glasade ytor 
minimerats och koncentrerats där det är nödvändigt för programmet.

Fasad mot öster   1:400
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Möten mellan studenter
Öppenheten i byggnaden gynnar studiemiljön för studenterna 
i och med att olika discipliner tillåts inspireras av varandra och 
korsa varandras flöden i den gemensamma atriumzonen. Den 
visuella översikten bidrar också till en trygg miljö för 
byggnadens användare. 

Sektion AA´   1:400

Sektion BB´   1:400 Sektion   1:100

Det interiöra torget
Atriumet ger plats för framträdanden i olika nivåer på de utskjutande balkongerna. Studentverksamheten synliggörs för 
besökaren som får känna sig delaktig i den kreativa miljön.   Atriumtorgets foajé kan nyttjas som samlingsplats för större 
events.  Vid separata tillställningar är det är möjligt att hålla entréplanet och atriumtorget öppet och stänga av resten av 
byggnaden.

Stämningsbilder, sal för dans, skådespeleri och mim 
Fullhög spegel, lätta och tunga draperier, väggmonterade dansstänger i trä, 
flytande golv med dansmatta, akustikputs och tonade semitransparenta 
väggar i återanvändt glas.

Stämningsbilder, projektrum/utställning/lab/fotostudio
betonggolv, akustiskt absorberande träpaneler, exponerade installationer i tak, 
putsade väggar. 

I de publika utrymmena skapas en varm atmosfär i en neutral färgskala, med material såsom kubbträ, betong, akus-
tikpaneler av cementbundna träullsplattor och semitransparenta ytor av återvunnet glas. Accentfärger kommer från 
utsikten mot de omkringliggande salarna, så att den kreativa verksamheten får spela huvudrollen. De visade interiörbil-
derna från salar och atrium ska tolkas som stämningsbilder, och de tekniska detaljerna utvecklas i senare skeden.

Stämningsbilder, sal för dans och cirkus
Geometriska akustiska absorbenter, akromatta, sammetsdraperier, ce-
mentbundna träullsplattor, infästningar i vägg, golv och tak.

Stämningsbilder, sal för opera
Trägolv, väggpaneler för sångakustik, exponerade installationer och grid i 
taket, textilier för att variera akustik, väggar i tonat återvunnet glas.

En ljus mötesplats
Dagsljus är viktigt för både välbefinnande och energiförbrukning, och därför har 
dagsljusförhållanden gjorts till en prioritet i alla rum, både i planlösning och i fasad. Extern 
solavskärmning försäkrar att onödiga solvärmelaster undviks. Överljuset i atriet ger bra dagsljus 
i alla byggnadens inre delar. Atriets gemensamma balkonger och studenthubbar främjar socialt 
umgänge och kreativitetsutbyte mellan studenterna. Den öppna atmosfären bidrar till alla i 
byggnaden ska känna sig sedda, inkluderade och välkomna.

En hållbar fasad
Beständiga, robusta, hållbara och cirkulära material används genomgående. 
Betongkonstruktionen ser till att de akustiska utmaningarna i byggnadstypen kan lösas på 
ett bra sätt, och samtidigt hjälper betongens termiska massa till att optimera det termiska 
inneklimatet. Det finns möjlighet att i vissa områden använda klimatanpassad betong, vilken har 
ett 30% lägre CO2-avtryck än standardbetong. Som en del av byggnadens hållbarhetsstrategi 
återanvänds material från området som fasadbeklädnad, genom s.k. urban mining. Detta blir 
också en tydlig del av byggnadens gestaltning och industriella karaktär. Här samarbetar vi med 
lokala aktörer i utvecklingen av fasadbeklädnaden och bidrar på så sätt till en växande utveckling 
och lokalekonomi inom det området. 

SKH’s atrium har en golvyta på ca 600 m2. Detta är något större än atriet i Stockholms stadsbibliotek, 
(cirka 400 m2,), och ungefär dubbelt så stort som atriet i Nationalmuseet (cirka 300 m2).

Transparens
I väggarna som vetter mot atriet används transparenta och semitrans-
parenta material på ett strategiskt sätt. I ytterväggarna används vin-
klade paneler för att rikta utblickar och rama in utvalda vyer, samtidigt 
som de ger ett mer privat rum. Exteriör solavskärmning används för 
att minska solvärmelaster.
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