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KULTURFABRIKKEN 
Sortland

LPO ARKITEKTER

Teks t :  Jan  Knoop ,  LPO
Fo to :  A rk i tek ten  og  An i ta  H i l les tad  ( s .  28/29)
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Kultur fabr ikken Sort land er en 
samlokal iser ing av kommunens 
kulturt i lbud og akt iv i tetslokaler . 
Målet er en samlende, 
moderne kulturarena, en arena 
for undervisning, kunnskap, 
formidl ing og en møteplass for 
al le i kommunen. 
Et sl ikt samlingspunkt er 
vikt ig for de som allerede 
bor på Sort land og for 
sats ingen på t i lbakestrøm av 
ungdom, og interessen for nye 
kompetansearbeidsplasser i 
næringsl ivet .

Produksjonen i Hermetikken (Vester ålen 
fiskeforedling, med de grønne og hvite 
fiskebolleboksene.. .) skulle flytte ut av 
sine gamle lokaler på en flott tomt nede 
på kaia i Sortland. Kommunen utlyste 
en tilbudsrunde for lokalisering av nytt 
Kulturhus og hotell, og en gruppering vant 
med denne fabrikktomta ved kaia. 

Kulturfunksjonene skulle innpasses i det 
gamle industrianlegget og hotellet bygges 
delvis ut i vannet. Disse to prosjektene er 
en viktig forutsetning for hverandres drift. 
LPO vant en hybrid konkurranse/tilbuds
runde for Kulturhuset, som skulle bygges 
av kommunen. Bygging av kulturhus og 
hotell vil utvide Sortland sentrum mot 
nord, og etablere et sentralt torg ved kai
fronten. Kultur fabrikken er ferdigstilt, men 
når hotellet skal bygges er usikkert.

Hoveddisponeringen tok utgangspunkt 
i et godt gjennomarbeidet program
dokument og forutsetningen om innpas
sing av funksjonene i deler av de gamle 
produksjonslokalene. Senere viste det 
seg at store deler av den gamle fabrik
ken måtte rives på grunn av skader i 
konstruksjonen. Enkelte deler står igjen 
inne i anlegget, mens nybygget fyller 
ut kvartalet mellom tilstøtende gater og 
eksisterende bygninger. Mot nord ligger 
Kystnæringssenteret – et næringsbygg 
i tre etasjer med delvis åpen etasje på 
bakkeplan – og mot vest Gårdsalleen 10, 

Hoved inngang  f ra  syd-øs t
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også det et næringsbygg i tre etasjer. 
Funksjoner i Kulturfabrikken benytter 
også 1. etasje i Gårdsalleen og 2. etasje i 
Kystnæringssenteret. 

Nærheten til sjøen og kaia for Hur
tigruta gir anlegget en klar eksponering 
mot forbipasserende og tilreisende 
med båt. Det blir gang forbindelse fra 
Hurtigrute kaia direkte inn på det nye 
torget hvor forbindelsen mellom Kultur
fabrikken og hotellet skal bli en ’portal’ 
mot sentrum. 

Vårt mål var å få til en bygning med 
forankring i den historiske industrielle 
fiskeforedlings tradisjonen, samtidig som 
utforming og uttrykk skal bidra til å gi 
nye impulser i utførelse og materialbruk 
til den videre utviklingen av Sortland.

Organisering – planer
Kulturfabrikken skulle romme så å si alle 
kommunens kultur aktiviteter samt felles 
administrasjon. Funksjonene er  lokalisert 
rundt et sentralt vestibyle område som 
går over tre plan. Alle hovedfunksjoner 
henvender seg mot dette fellesrommet – 
biblioteket over to plan, den lille salen, 
stor sal for 500 personer, kino, galleri 
og kulturskole. Arealene er effektivt 
organisert i enkle volumer inn mot ek
sisterende bebyggelse og kvartalsavgren
sing. Vestibylen er  husets samlingspunkt 
og møteplass, med en kafé som følger 
husets åpningstider. I vestibylen kan det 
også enkelt etableres scener for mindre 
konserter e.l.

Etter en lang og god brukerprosess er 
programmet optimalisert og begrenset 
gjennom et bærende prinsipp om sam
bruk av alle rom. Rommene er utformet 
på med dette for øyet, men med en 
hovedfunksjon for de fleste arealene. Den 
store salen har 485 plasser i sittende 
amfi, men fleksibilitet ved at amfiet er 
skyvbart. For variert bruk og aktivitet 
endres klang og akustiske forhold ved 
fysiske tiltak i tak og vegger. Kompakt 
baksceneareal og en black box (her 
blåboks) ligger tett innpå scenearealet. 
Biblioteket er organisert over to plan, 
begge henvender seg til og er del av 
vestibylen.

Fra åpningen– med dansere fra irske Fidget Feet

F ra  ves t i by len
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:
1  ves t i by le ,  
2  s to r sa l ,  
3  b låboks ,  
4  k i no , 
5  b i b l i o tek ,  
6  Museum Nord
7  d ramasa l
8  ku l t u r sko le 
9  a k t iv i te t s rom
10 ba kscene
1 1  admin i s t ras j on
12  New ton- rom
13 dansesa l
14  ma le r sa l ,  
 voksenopp lær i ng ,  
 a k t iv i te t s rom
15  tekn i sk  rom

Plan  1

P lan  2

P lan  3
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Materialer
Materialbruk i alle rom har en robust 
men nøktern utførelse. De store salene er 
støpt i betong, mange mindre skille vegger 
er utført i limt blokk. Vegger i sal og 
vestibyle er kledd med overflatebehandlet 
finér.

Vi ønsket at fasadene skulle ha en base 
som knyttet hele kvartalet sammen. Store 
åpninger eksponerer Kulturfabrikkens 
innhold. Vestibylen ligger med åpninger/
vinduer ut mot kai og utsikt, og speiler 
aktivitetene inne i huset. Basen er robust, 
imøtekommende, holdbar og vakker over 
tid. Her er det valgt tegl med en overflate 
som også gir assosiasjoner til refleksjo
ner i havet. Murveggen har også historisk 
forankring til de gamle produksjons
lokalene til Hermetikken. 

Sortland valgte å ’farge byen blå’ til 
millenniums  markeringen. Blåbyen, en idé 
fra kunstneren Bjørn Elvenes, er gjennom
ført i store deler av sentrum, i de fleste 
tilfeller ved at eksisterende bygninger 
er malt blå. Kommunen ønsker å vide
reføre blå farge også i nye bygninger. 
For Kultur fabrikken endte vi opp med en 
kledning av perforert og lakkert alumini
um på øvre del, samt enkelte partier med 
en gjennomfarget komposittplate. Blå
fargen er etter paletten til Blåbyen, men 
materialbruken har også assosiasjoner til 
hermetikk og fiskebolle bokser.

Et stort felt på fondveggen mot 
Strandgata har kunstnerisk utsmykking 
av opphavsmannen til blåfargeprosjektet. 
Kommunen har med bidrag fra KORO i til
legg avsatt budsjett til flere kunstneriske 
utsmykkinger i vestibyleområdet.

Om det blir bygget hotell ved Kultur
fabrikken er usikkert, og dette preger 
gjennomføringen av utomhusarealene. Det 
er lagt opp til et kulturtorg med aktivite
ter mellom disse bygningene samt en ny 
kaifront, men inntil videre gjennomføres 
bare etablering av nye flater i granitt inn 
mot bygningen.

Med Kulturfabrikken har kommunen gitt 
innbyggerne en god arena for kulturopple
velser, læring og en ny, viktig møteplass. 
Et innholdsrikt kulturhus gjennomført 
innenfor et nøkternt budsjett. 

:
1  ves t i by le ,  
2  s to r sa l ,  
3  b låboks ,  
4  k i no , 
5  b i b l i o tek ,  
6  Museum Nord
7  d ramasa l
8  ku l t u r sko le 
9  a k t iv i te t s rom
10 ba kscene
1 1  admin i s t ras j on
12  New ton- rom
13 dansesa l
14  ma le r sa l ,  
 voksenopp lær i ng ,  
 a k t iv i te t s rom
15  tekn i sk  rom

Fasade  mot  ves t .  Teg lover f la tene  g i r  assos ias j oner  t i l  re f leks j oner  i  have t  og  ha r 
h i s t o r i sk  fo rank r i ng  t i l  He rme t i kkens  gamle  p roduks j ons  loka le r .  B låbyen/So r t lands  b lå 

fa rge  e r  v i de re fø r t  i  k ledn i ngen  av  per fo re r t  og  la kker t  a l um in i um

Adresse:  Strandgata 1, 8400 Sortland

Tiltakshaver:  Kulturfabrikken Eiendom AS/Sortland kommune

Arkitekt:  LPO arkitekter AS

Utsmykning: Bjørn Elvenes

RIB:  Hinnstein AS, Harstad

Entreprenører:  Sortland Entreprenør

Leverandører:  teglstein (ca 1600 m2): Wienerberger 
lecablokker: Weber 
plasstøpt betong (ca 1600 m3) : Ves te rå lsbe tong  AS ,  So r t land 
betongelementer (2740 m2) : No rd land  Be tonge lemen t  AS ,  Kjøpsv i k

Ferdigstilt:  oktober 2014

Areal:  6.300 m2

Byggekostnad:  256 mill.

Bæresystem:  Bygge t  e r  d i rek te f undamen te r t  på  så le r .  
Storsal, Kinosal og Blåboks er i plasstøpt betong. Mellom disse er det bære-
system av stålsøyler, stålbjelker og prefabrikkerte hulldekker.  
Taket over Storsalen har stålfagverk med spenn 18,5 m. Takene over vestibyle 
og teknisk rom har etasjehøyt fagverk som krager ca 7 m ut over gårdsplassen. 

Materialer:  Teglforblending ’Terca Bronsgroen’ og perforerte aluminiumsplater i fasade.  
Mindre skille vegger innvendig er i limt lecablokk.

LPO arkitekter er et aksjeselskap med 49 aksjonærer (partnere).  
Av totalt 64 ansatte er det 58 sivilarkitekter.

Våre fire hovedkompetanseområder: 
• bygg og prosjektering 
• plan og regulering 
• programmering og annen rådgivning 
• utstilling

Mange av våre oppdrag er resultat av vinnerprosjekter i arkitektkonkurranser. 
Kontoret har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sine arbeider. 
LPO feiret 50årsjubileum i 2013.  www.lpo.no


