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Abstract 

This report shows the inquiry, sketches and the final result of our suggestion for a 
reconstruction of an existing school building to a science center. 

Background 
The science center, Framtidsmuseet i Dalarna, has during a long period of time 
been in the need of a bigger local, in order to expand. A suitable local not far from 
the mall Kupolen is available. The local is in present day used as a school for 
higher education, and has not seen any major changes since it was built in the late 
seventies. Therefore the house needs a great exterior and interior reconstruction to 
suite the museums needs.  
 
Implementation 
By compiling the future proprietors demands and ambitions, with the information 
we gathered about suitable interior environment to stimulate children’s learning 
and how to make buildings accessible and usable to everyone regardless of there 
physical limitations, has a building- and a local program been completed. These 
programs have then been transformed via sketches into a complete proposal for the 
new local. 

Results 
The proposal includes all of the museums activities, but also a union with 
Kulturcentrum Asken and room for The University of Dalarna. The proposal is 
adjusted to fit children’s needs for a light and tranquil indoor climate, which 
makes it easier for them to learn the knowledges that the different activates offer. 
The museum has also been designed with proper passages and minimal level 
differences etcetera to suit all visitors. In order to make a sensational and 
spectacular building, the final proposal includes relatively big changes of the 
existing building, which will draw more visitors and at the same time make the 
museum an obvious target for all pupils in Dalarna. 

Discussions 
Finally to be able to study different angles of approach and solutions, the proposal 
has been compared with an architects proposal. 
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Sammanfattning 

Rapporten redovisar utredning, skisser och det slutliga förslaget för en 
ombyggnation av en skollokal till ett science center. 

Bakgrund 
Framtidsmuseet i Dalarna har under en längre tid varit i behov av en större lokal 
för att kunna expandera. En lämplig lokal i närheten av köpcentret Kupolen finns, 
då den har använts för undervisning och inte har genomgått någon större 
förändring sedan den byggdes i slutet av 70-talet, behövs en omfattande exteriör 
och interiör ombyggnation för att passa Framtidsmuseets behov. 
 
Genomförande 
Lokal- och byggprogram har framtagits genom att sammanställa beställarens krav 
och ambitioner med egen införskaffad information om lämplig innemiljö, med 
tanke på barns inlärning och gällande praxis för att göra byggnader tillgängliga och 
användbara för alla. Dessa har sedan omvandlats via olika skisser och utkast till ett 
färdigt förslag på ombyggnation av byggnaden till Framtidsmuseets nya lokaler. 

Resultat 
Förslaget innefattar Framtidsmuseets alla olika verksamheter, men även en 
sammanslagning med Kulturcentrum Asken inryms i förslaget. Förslaget är 
anpassat efter barns behov av att ha ett ljust och stillsamt inneklimat för att lättare 
kunna lära sig de kunskaper som Framtidsmuseet och Kulturcentrum Asken 
förmedlar. Museet har även utformats med tillräckliga passagebredder och 
minimala nivåskillnader etcetera för att kunna användas till fullo av alla besökare. 
Det slutgiltiga förslaget resulterar i relativt stora förändringar på den befintliga 
byggnaden för att ge en spektakulär och uppseendeväckande byggnad som ska 
locka fler besökare och göra Framtidsmuseet till ett självklart besöksmål för 
Dalarnas samtliga skolungdomar. 

Diskussion 
Slutligen har förslaget jämförts med en yrkesverksam arkitekts förslag, för att 
kunna studera olika infallsvinklar och lösningar på samma problem. 

Nyckelord 

Flexibilitet Experiment Tillgänglighet 

Barn Framtidsmuseet i Dalarna Science center 

Teknik Naturvetenskap Utformning 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras bakgrund, syfte och mål, avgränsningar, tillvägagångssätt 
samt disposition. Utöver detta finns presentationer av Framtidsmuseet i Dalarna 
och Kulturcentrum Asken.  

1.1 Bakgrund 
Framtidsmuseet i Dalarna har under en längre tid haft planer på att utöka sin 
verksamhet. Eftersom dagens lokalyta har svårt att räcka till, finns ingen möjlighet 
för en framtida verksamhetsexpandering. En lämplig lokal, med tillräckligt stor 
yta, finns i närheten av köpcentret Kupolen vilket lämpar sig både ur besöks- och 
exponeringssynpunkt. Genom en möjlig sammanslagning med Kulturcentrum 
Asken, kan den tänkta lokalen utnyttjas till fullo och användas mer ekonomiskt. 

Den planerade lokalen bör utformas för att främja samarbete, flexibilitet och 
tillgänglighet. Men även ge besökarna en stimulerande miljö för de aktiviteter som 
kräver detta.  

1.2 Syfte och mål 

Målet med examensarbetet är att utforma en ombyggnation av byggnaden som 
kallas ”Sopranen”, inom kvarteret Kupolen 2, till Framtidsmuseet i Dalarnas nya 
lokal. Lokalen ska utformas för att även passa Kulturcentrum Askens verksamhet. 

Byggnaden ska utformas med hänsyn till barns inlärning och kreativitet samt 
anpassas så att den blir tillgänglig och användbar för alla oavsett fysisk och psykisk 
förmåga eller ålder. Flexibilitet ska även genomsyra projektet.  

Byggnaden ska utformas modernt och ska kännas lockande för förbipasserande.  

1.3 Avgränsningar 
Byggnaden utformas rent arkitektonisk och med tanke på konstruktiv utformning, 
några konstruktionsberäkningar kommer dock inte att göras. 

Hänsyn kommer inte att tas till trafikmängd, fordonstyper och parkeringsplatser 
utanför tomten, däremot kommer angörning till och från entréer, lastzoner och 
sophantering att beaktas.   

Installationer kommer inte att behandlas, dock kommer det att ges utrymmen för 
dessa i byggnaden. 

Hänsyn kommer inte att tas till bygg-, drifts- och underhållskostnader, dock 
kommer en prismedvetenhet sätta sin prägel på arbetet. 

Ingen hänsyn tas till geotekniska förutsättningar. 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet utförs i samarbete med Framtidsmuseet i Dalarna och kommer att 
utföras enligt följande princip. 

1. Studera information och utforma ett lokalprogram. 

2. Rita grundläggande plan och exteriörskisser samt redovisa dessa för 
beställaren. 

3. Utforma ett slutgiltigt förslag. 

Examensarbetets tillvägagångssätt ska efterlikna en normal 
byggnadsprojekteringsprocess i största möjligaste mån. Med start i ett 
programskede, där intervjuer av beställaren sammanställs med egen införskaffad 
information och kunskaper till ett lokal- och byggprogram. Detta program 
används sedan som grund till plan- och exteriörskisser. Efter samråd med 
beställaren bestäms en lösning som sedan omarbetas till ett slutgiltigt förslag. 

1.5 Bakgrund Framtidsmuseet i Dalarna 

Stiftelsen Framtidsmuseet i Dalarna är ett så kallat Science Center. 
Huvuduppgiften är att stimulera och öka intresset för naturvetenskap och teknik, 
främst bland barn och ungdomar i Dalarnas län. Genom att göra kunskap 
begriplig och levande vill Framtidsmuseet stimulera nyfikenhet och få besökarna 
att ställa frågor, snarare än att servera färdiga svar. Genom upplevelser, 
experimenterande, ifrågasättande och upptäckter stärks kreativt tänkande och 
initiativkraft. [8] 

Framtidsmuseets uppdrag är att 

• roa, inspirera, stimulera och aktivera.  

• förmedla kunskap om populärvetenskap, ny teknik och forskning samt dess 
konsekvenser i samhället och för människan på ett lättfattligt sätt.   

• förmedla lustfyllt lärande, kritiskt tänkande samt teori och metod för 
genererandet av ny kunskap. 

• stimulera till nyfikenhet, engagemang och experimentlust genom 
(besökarens) egen aktivitet och pedagogiskt ledda aktiviteter. [8]   

Så att 

• det ger besökarna intellektuell och kreativ tillfredsställelse. 

• kunskapen inom naturvetenskap och teknik samt dess relation till 
människa och samhälle höjs. 

• verksamheten kan bidra till att skapa medvetna, aktiva och 
ansvarskännande medborgare. 
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• verksamheten kan bidra till en allmänt högre entreprenörsanda och ett 
varaktigt samhälle. [8] 

Framtidsmuseet förmedlar dessa upplevelser genom 

• Detektivrum (Basutställningen), en fast utställning där besökarna själva kan 
experimentera och upptäcka naturvetenskap och teknik i olika miljöer.  

• Kosmorama planetarium (Planetariet), en halvsfär där besökaren kan 
fördjupa sina kunskaper om stjärnor.  

• Experimentverkstad, där eleverna får skapa egna upplevelser med hjälp av 
olika hjälpmedel och pedagogiska förevisningar. 

• Lego center – educational center, där man kan välja på att arbeta med 
mekaniska principer, energibegreppet, intelligenta hus, animerad film samt 
robotar. 

• 1895 (Tidsepoksutställningen) – en framtidsvision, en utställning som 
skildrar utvecklingen i Borlänge. 

• IT – verkstan, ett stöd i IT- världen. 

• Kunskapsbutiken. 

Framtidsmuseet är inte enbart för barn, man arrangerar även kontinuerliga 
lärarfortbildningar inom bland annat naturvetenskap och teknik samt olika 
företagsaktiviteter. Där man kan utmana sina kollegor i logiskt tänkande, fysisk 
snabbhet, vardagsteknik, problemlösning och snillrika tekniska lösningar men 
även en femkamp med interaktiva experiment [8].  

1.6 Bakgrund Kulturcentrum Asken 

”Kulturcentrum Asken har sin grund i FN:s barnkonvention. De hävdar barns rätt 
till eget skapande, till sitt uttryck och att få respekt och utrymme för sin egen 
person. Kulturcentrum Asken utgår från de sju nationella målen för Sveriges 
kulturpolitik. De värnar yttrandefrihet, verkar för alla barn och ungas delaktighet i 
kulturlivet, möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande, främjar kulturell 
mångfald, förnyelser och kvalitet, bevarar och brukar kulturarvet samt främjar 
möten mellan olika kulturer. 

Kulturcentrum Asken stödjer barn och ungdomar i deras skapande och gör vuxna 
uppmärksamma, medvetna och kunniga om barns och ungas behov av att uttrycka 
sig i bild/ form, dans, teater/ drama, musik/ rytmik och medier. 

Kulturcentrum Asken arbetar med utgångspunkt från folkbildningens grundtankar 
och för att bevara och utveckla demokratin. De vill förena konstnärlig kvalitet och 
pedagogisk kompetens och betonar på detta sätt sambandet mellan process och 
produkt. 

Kulturcentrum Asken vill utveckla och säkra detta kulturpedagogiska 
förhållningssätt inom förskola, skola och andra verksamheter”. [11] 
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1.7 Disposition 

Rapportens kommande kapitel 2, 3, 4 och 5 innehåller; 

Kapitel 2, Teoretisk bakgrund. 

Den teoretiska bakgrunden baseras på litteraturstudier, sökningar på Internet samt 
intervjuer.  

1. Varför Science centers? Redovisar bidragande orsaker till varför man ska 
etablera Science center.  

2. Inlärningsstimulerande miljö: Hur påverkar innemiljön barn och 
ungdomars kreativitet och inlärningsförmåga? 

3. Handikappsanpassning: Vilka mått och andra åtgärder bör beaktas för att 
göra lokalen tillgänglig och användbar för alla? 

Kapitel 3, Genomförande. 

Genomförandet behandlar arbetsgången från grundläggande skisser till färdigt 
förslag.  

1. Programskede: En inblick i vad vi har att arbeta med framgår under 
intervju med museichefen på Framtidsmuseet samt studier av 
ritningsmaterial.  

2. Byggprogram: Samband och kopplingar till önskade ytor sammanförs. 

3. Skisskede: Utgår från insamlad information och mynnar ut i olika utkast, 
här presenteras även synpunkter från beställaren. 

Kapitel 4, Resultat 

Det färdiga resultatet presenteras i text och bild under detta kapitel. 

1. Inlärningsstimulerande miljö 

2. Handikappsanpassning 

3. Lokalprogram 

4. Planen 

5. Exteriör 

6. Interiör 

Kapitel 5, Slutsats/ Diskussion 

Arbetet diskuteras och en jämförelse med en yrkesverksam arkitekts förslag görs. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden baseras på litteraturstudie och berör utformning för att 
gynna inlärningsstimulerande miljöer samt handikappsanpassning men även 
frågan ”Varför Science center?”.  

2.1 Varför Science center? 

I många år har barn och ungdomar uppfattat naturvetenskapen och tekniken som 
tråkig och obegriplig [9]. Men så ska det inte vara och det är det man satsar på att 
förbättra runt om i världen just med att etablera olika former av Science centers. 

Ett Science centers uppgift är att verka som ett utställnings- och aktivitetscentra 
med syfte att förenkla vetenskapen, man vill få en starkare koppling mellan teknik 
och samhälle [9]. Strävan efter förståelse erhålls genom upplevelser, ifrågasättande 
samt upptäckter i form av interaktiva objekt och demonstrationer. Dessa objekt 
ska fungera som aptitretare, experimenten ska väcka nyfikenhet och lust som i sin 
tur innebär en fördjupning inom naturvetenskap och teknik.  

Upplägg som detta ska göra tekniken mera tydlig och åtkomlig för barn och 
ungdomar [8]. Genom detta erbjuds ett stärkt kreativt tänkande och 
kunskapssökande som är så viktigt i dagens kunskapssamhälle [9]. Teknik är något 
som alltid utvecklas, därför har dagens samhälle ett stort behov av välutbildade 
medarbetare med spetskompetens inom teknik och naturvetenskap. Science 
centers stödjer denna utveckling genom att få barn och ungdomar att vilja studera 
och vara yrkesverksamma inom just dessa ämnen [8].  

Sverige har anammat idén med Science center och på flera håll i landet kan man 
finna olika former av detta tankesätt. Några av de främsta Science centers i Sverige 
är Tom Tits i Södertälje och Universum i Göteborg men utöver detta finns många 
olika mindre anläggningar.  

2.2 Inlärningsstimulerande miljö 

Människan har fem sinnen som alla behöver stimuleras för att vi ska må bra [2]. 
Med hjälp av bland annat färg, ljus och form kan man skapa miljöer som 
stimulerar sinnena och gör människor kreativa och harmoniska [2]. Eftersom 
huvudsyftet med Framtidsmuseet är att stimulera intresset för naturvetenskap och 
teknik bland barn och ungdomar, är det viktigt att innemiljön understödjer denna 
utveckling.    
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2.2.1 Färgsättning 

Forskning har visat att barn mår bättre och blir mindre stressade i miljöer med 
lugn färgsättning. Starka och klara färger är svåra för barn att hantera. De får svårt 
att koncentrera sig, de blir oroliga och bråkar mer. [10] När man färgsätter lokaler 
måste man alltså ta hänsyn till vad lokalen ska användas till och under hur långa 
perioder människor ska vistas i den [4]. Lokalens belysning ska även beaktas då 
denna påverkar hur individer uppfattar färgerna. Lokaler som endast besöks under 
korta perioder kan färgläggas i starka kulörer och lokaler som människor vistas 
länge i bör målas i ljusa kulörer [4]. Tak och väggar är särskilt viktiga att måla i 
ljusa kulörer då detta ger en bättre belysning. Vid val av målningskvalitet för 
väggar bör slitage och rengörningsaspekter beaktas, detta gäller särskilt vid 
klädförvaringsytor. [5]  

2.2.2 Akustik 

För att barn ska kunna koncentrera sig på sin uppgift krävs en lugn och tyst miljö. 
Detta löses genom att vissa aspekter i miljön beaktas. 

• Låg bullernivå från ventilation och andra bakgrundskällor. 

• God ljudisolering mot störningar till rummet. 

• God rumsakustik så att det känns lätt att tala i rummet och att man hör 
vad som sägs utan ansträngning. 

• Tillräcklig akustisk dämpning för att begränsa inverkan av ofrånkomliga 
störningsmoment. 

• Inredning och utrustning, som inte är ger onödig bulleralstring. [5] 

• Golvmaterial som till exempel linoleummatta eller plastmatta, detta för att 
de är bra i akustisk- och underhållssynpunkt [6]. 

2.2.3 Ljussättning 

Allt ljus bidrar till att skapa olika rumskaraktärer men även till att understryka 
rummets funktion. Dålig belysning som är för svag kan ge störande skuggor och 
annat som kan leda till trötthet, huvudvärk och illamående, besvär som man inte 
automatiskt kan hänföra till belysningen. [6] 
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Den bästa ljuskällan som finns är dagsljus, de ljuskällor som människan har 
utvecklat kan inte helt imitera dagsljuset i alla avseenden [5]. Goda sol- och dags-
ljusförhållanden ska därför eftersträvas [6]. Där detta inte är möjligt ska ljuskällor 
som efterliknar solljuset användas så mycket som möjligt. Ljuset bör vara jämnt 
fördelad över lokalen vilket innebär att det genererar en behaglig och effektiv 
miljö. Solavskärmning bör finnas för att inte ge ett störande och bländande 
dagsljus [5].  

Belysning kan utföras enligt tre huvudprinciper; allmänbelysning som är jämnt 
fördelad över hela lokalen, lokaliserad belysning som koncentreras till behövliga 
platser samt platsbelysning kombinerat med allmänbelysning [6].  

 

2.3 Handikappsanpassning 

Funktionshindrade barn har sedan länge integrerats i den vanliga skolan. Men 
många står utanför eftersom pedagogiken och skolgården inte är anpassad till 
gemensamma aktiviteter [1]. Detta ska om möjlig inte vara ett problem i 
Framtidsmuseets nya lokal.    

Lokalen dimensioneras för eldrivna rullstolar för begränsad utomhusanvändning, 
klass B, se bild 2.3.a. Denna typ överensstämmer med den typ som dimensioners 
för allmänna lokaler enligt Boverkets byggregler [7].  

 
Bild: 2.3.a – Mått, rullstol typ B.  

Egen bearbetning. 

Krav som bör beaktas för att erbjuda en miljö anpassad för tillgänglighet och 
användbarhet är  

• Tillräcklig passagebredd. 

• Fria ytor för manövrering. 

• Minimala nivåskillnader. 

• Räckvidder. 
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2.3.1 Lagstiftning/föreskrifter 

Den svenska bygglagstiftningen kräver att i princip allt som byggs nytt eller ändras 
ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Tillgänglighet och användbarhet dvs. handikappsanpassning 
regleras i Plan- och bygglagen samt i lagen om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk. [1] Enligt Plan- och bygglagen ska allmänna platser senast år 2010 
vara handikappsanpassade.  

Kraven på tillgänglighet och användbarhet preciseras i Boverkets föreskrifter och 
då i form av funktionskrav. Dessa krav anger vilket mål som ska uppnås men inte 
hur.  

Bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet avser person som 
använder eldriven rullstol, klass B, avsedd för begränsad utomhusanvändning [7]. 
Utöver detta omfattar lagstiftningen den fysiska utformningen av miljön [1]. Är 
den fysiska miljön tillgänglig och användbar så kan funktionshindrade integreras 
vilket innebär att de kan utföra samma aktiviteter som alla andra. Tillänglighet 
syftar på att man ska kunna ta sig fram och komma åt miljön. Nivåskillnader och 
fria ytor för manövrering är en avgörande faktor men tillgängligheten syftar främst 
på framkomligheten [1]. Att miljön är användbar innebär att man ska kunna vara i 
den och använda den till det den är avsedd för.  

2.3.2 Tillräcklig passagebredd 

Passager ska ha sådan bredd att personer i rullstol kan ta sig fram, enligt bild 
2.3.2.a. För raka passager krävs, utöver rullstolsbredd, utrymme för händer samt 
vingelmån, se bild 2.3.2.b. De mått som anges är riktvärden för en rullstol i 
normalläge. Minsta förändring av rullstolsläge resulterar i stora ökningar av fria 
ytor. [7]  

 
Bild: 2.3.2.a - Passagebredd.  

Egen bearbetning. 

 
Bild: 2.3.2.b - Passagebredd.  

Egen bearbetning. 
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Entréer till allmänna lokaler ska vara utformade så att inga onödiga omvägar är 
nödvändigt[7]. Ramper och dylikt ska finnas. Hänvisning sker till BBR 3:122. 

”Minst en entré till en byggnad som ska vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ska placeras och utformas så att den kan 
användas av dessa personer” [3].  

2.3.3 Fria ytor för manövrering 

I praktiken sker en vändning genom en serie rörelser inklusive backning, se bild 
2.3.3.a-b. Det ska vara möjligt att vända med rullstolen utan att behöva backa en 
längre sträcka. För att tillgodose kravet på manövreringsytor i smala korridorer kan 
man kompensera med en extra bred dörröppning, se bild 2.3.3.c [7].  

 
Bild: 2.3.3.a - Manövreringsyta.  

Egen bearbetning. 

 
Bild: 2.3.3.b - Manövreringsyta. 

 Egen bearbetning. 

 
Bild: 2.3.3.c – Manövreringsyta.  

Egen bearbetning. 
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2.3.4 Minimala nivåskillnader 

Eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning ska enligt den Europeiska 
standarden klara 6° lutning, enligt bild 2.3.4.a, samt hinder på 50mm [7]. 
Trösklar bör undvikas så gott det går, där detta inte går ska de vara max 25mm 
höga [3]. Även lutning i sidled samt i nedförsbacke försvårar manövreringen.  

 
Bild: 2.3.4.a - Nivåskillnad.  

Egen bearbetning. 
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3 Genomförande 

Genomförandet har delats upp i två skeden. Ett programskede, där all nödvändig 
bakgrundinformation sammanställs i olika program. Ett skisskede där 
programmen omvandlas till olika skisser. 

Den teoretiska bakgrunden hjälper oss att finna svaren på de frågor som kan 
komma att komplicera, alternativt på andra sätt påverka genomförandet. Data till 
genomförande har samlats in genom intervjuer, besök på företaget samt den tänkta 
lokalen.  

Under skisskedet har vi valt att arbeta delvis för hand men även med 
visualiseringsprogrammet SketchUp. Då detta ger oss ett uttryck för volymerna 
som helheter. Samtliga utkast och det slutliga förslaget ritas upp med hjälp av 
ArchiCad 9.  

3.1 Programskede 

3.1.1 Intervjuer med beställaren 

För att få en god bild över hur beställaren vill att det nya framtidsmuseet ska se ut 
och vad det ska innehålla, gjordes intervjuer med Framtidsmuseets Museichef 
Elisabeth Eronn under januari 2006. Efter intervjun gjordes även en grundlig 
rundvandring på museet.  

Utöver detta gjordes även en telefonintervju med föreståndaren för Kulturcentrum 
Asken, Margareta Gåfvells.  

3.1.2 Framtidsmuseet i Dalarnas nuvarande lokal 

Idag ligger Framtidsmuseet som en del i Folkets Hus, mitt i Borlänge. Utöver 
Framtidsmuseets lokaler så innefattar byggnaden även hotell, restaurang, 
konferenssalar, danspalats samt folkrörelsernas arkiv.  

Ytan som finns avsatt till verksamheten idag är ungefär 1100 kvadratmeter medan 
önskad yta ligger på det dubbla, som framgår är Framtidsmuseets lokaler något 
trångbodda och planer på nya lokaler har växt fram under flera år.   

Basutställningen, som är den största enskilda delen av Framtidsmuseet, är idag 
placerad i kärnan av lokalen och har utformats något ”grottliknande”. Känslan av 
låg takhöjd kombinerat med böljande väggformer ger ett mysigt och medryckande 
intryck.  

Kontoren är placerade en trappa upp vilket bryter den samhörighet som man 
annars strävar efter. 
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Med hänsyn till tillgänglighet och användbarhet kan man reflektera över om 
dagens lokal uppfyller de krav som finns.  

 

Bild: 3.1.2.a – Plan 1, skala 1:500.  
AgnasArk AB. 

 

Bild: 3.1.2.b – Plan 2, skala 1:500.  
AgnasArk AB. 
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3.1.3 Den tänkta lokalen 

I dagsläget nyttjas den nya lokalen av Högskolan Dalarna. Lokalen har inte 
genomgått några större förändringar sedan den ritades och byggdes i slutet på 70-
talet. Ursprungliga ritningar på såväl planlösning, exteriört samt konstruktion ses 
nedan. 

Lokalen är idag en 67m lång och 44m bred, rektangulär byggnad med två atrier. 
Byggnaden består idag i huvudsak av olika lärosalar enligt plan: 3.1.3.a. 

 
Bild: 3.1.3.a – Plan, skala 1:500.  
Åke Temnerud Arkitektkontor AB (1977). 

Byggnaden har tre gula tegelfasader, den fjärde fasaden består i huvudsak av vit 
profilerad plåt. Stora triangelformade solskydd i vit plåt ramar in fasaderna, se 
fasader: 3.1.3.b – 3.1.3.e. Utifrån ger huset intrycket av att ha ett plant tak men 
som framgår på sektion: 3.1.3.f så har byggnaden ett w-format motfallstak där 
regnvattnet samlas i två rännor. 
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Bild: 3.1.3.b – Fasad mot nordost, skala 1:500.  

Åke Temnerud Arkitektkontor AB (1977). 
 

 

 
Bild: 3.1.3.c – Fasad mot sydost, skala 1:500.  

Åke Temnerud Arkitektkontor AB (1977). 
 

 

 
Bild: 3.1.3.d – Fasad mot sydväst, skala 1:500.  

Åke Temnerud Arkitektkontor AB (1977). 
 

 

 
Bild: 3.1.3.e – Fasad mot nordväst, skala 1:500.  

Åke Temnerud Arkitektkontor AB (1977). 
 

 

 
Bild: 3.1.3.f – Sektion, skala 1:500.  

Åke Temnerud Arkitektkontor AB (1977). 



Genomförande  

18 

Grundläggningsmetoden består av en kantförstyvad betongplatta. Husets bärande 
stomme är utöver de yttre regelväggarna med tegelskalmur ett pelarsystem som bär 
upp fem stycken balkliv. Takstolarna är upplagda på dessa balkliv men även på 
ytterväggarna, se ytterväggsnitt 3.1.3.g. 

 

Bild: 3.1.3.g – Ytterväggssnitt, 
Lennart Granström Byggkonstruktioner AB (1978). 

3.1.4 Byggprogram 

Byggprogrammet, se bilaga 1, klargör vilka olika verksamheter som ska finnas i 
byggnaden samt grundläggande krav för dessa. Detta är till stor hjälp vid 
grundläggande skissarbete, då man redan har bestämt vad lokalerna ska innefatta. 

3.1.5 Sambandsschema 

Sambandsscheman används för att visa hur olika rum är tänkt att vara kopplade. 
Detta används i huvudsak för att underlätta skissarbetet och då i syfte att 
tydliggöra sambanden mellan de olika lokalerna. Se bilaga 2.  
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3.1.6 Lokalprogram 

Lokalprogrammet redovisar de olika rummen med nuvarande och av beställaren 
önskad yta. 

3.1.6.1 Framtidsmuseet 

Rum Yta nu (kvm) Önskad yta (kvm)
Reception 30

Entréhall inkl. café och dator stationer

Kapprum 60

Kunskapsbutik 45 150

Basutställning 330 600

Utställningshall/ Tidsepoksuts. 200 200

Tidsepoksutställning 100 150

Företagsutställn. 200

Experimentverkstad 39 70

IT- verkstad 50

Lego center inkl. verkstad 50 60

Labsal/ våtrum/ Skaparverkstad 50

Matsäckshörna 31 40

Planetarie inkl. entré och projektorrum 50 100

Teater (delas med Asken) 120

Verkstad 67 80

Lager 100

Personalutrymmen
Kontor 1 20 20

Kontor 2 11 12

Kontor 3 11 12

Kontor 4 11 12

Kontor 5 11 12

Kontor 6 11 12

Kontor 7 11 12

Kontor 8 11 12

Personal entré

Grupprum 40

Personalmatsal/ Fika 12 50

Omklädningsrum

Vilorum

Kopiering-/ Planschrum

Arkiv 10 10

Total area: 1081 2214  
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3.1.6.2 Kulturcentrum Asken 

Kulturcentrum Asken Yta nu (kvm)
Kontor 10

Arbetsrum 32

Personalmatsal 10

Entré

Personalentré

Utställningsrum 64

Drama 48

Musik 48

Atelje 72

Förråd 8

Total area: 292  
 

3.2 Skisskedet 

3.2.1 Utkast 1 

Det bestämdes att det första utkastet skulle vara ett relativt enkelt förslag med en 
liten inverkan på den nuvarande byggnaden. Detta på grund av att ombygg-
nationen på så vis skulle bli så billig som möjlig. Tidigt bestämdes det att den 
mittersta takstolsgruppen skulle höjas upp. Detta eftersom nuvarande inner-
takhöjd är 2,8m och vissa av aktiviteterna skulle främjas av en högre takhöjd. 

Bild: 3.2.1.a - Skiss, sektion.  
Egen bearbetning. 

Sektion 3.2.1.a visar hur de olika takhöjderna förhåller sig till varandra samt hur 
de upphöjda takstolarna kommer att medföra bättre ljusinsläpp.  
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Bild: 3.2.1.b - Skiss, plan 1:500.  

Egen bearbetning. 

Tanken bakom planskissen ovan är att Framtidsmuseets entré (nere i högra 
hörnet) ska ligga i riktning mot Kupolens köpcentrum för att locka besökare 
därifrån. Framtidsmuseets huvudutställningsverksamhet har placerats i den högra 
delen av byggnaden. Tanken är även att de verksamheter som riktar sig till en lite 
äldre publik kan avskiljas från verksamheter som riktar sig till barn. Därav ligger 
butiken, utställningshallen och företagsutställningen till höger och basutställ-
ningen, experimentverkstaden och Lego center till vänster. Personalutrymmen har 
placerats i den övre vänstra delen och Kulturcentrum Asken har placerat i den 
nedre vänstra delen. På så sätt finns samtliga entréer för besökare i den undre sidan 
av lokalen, medan personal och varutransporter sker på den övre sidan. 



Genomförande  

22 

 
Bild: 3.2.1.c – Skiss, Plan 1:500.  

Egen bearbetning. 

Bild: 3.2.1.c är nästa steg i skissarbetet. Skissen ger en relativt detaljerad bild över 
hur vi har tänkt förslaget. Förslaget påminner om det ovan men här har ytterligare 
hänsyn tagits till vart taket är upphöjt och hur det infallande ljuset påverkar 
planen. Ytorna har även ritats med rätt storlekar enligt lokalprogrammet. 

 

Bild: 3.2.1.d – Utkast 1, Plan 1:500.  
Egen bearbetning. 
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Slutligen ritades förslaget upp i ArchiCad, enligt Bild: 3.2.1.d. Planen finns i skala 
1:200, se bilaga 9. 

Bild: 3.2.1.e – Utkast 1, Exteriör.  
Egen bearbetning. 

Bilden visar byggnaden från nordöst. Här syns tydligt vilka effekter de upphöjda 
takstolarna får på byggnaden. 

 
Bild: 3.2.1.f – Utkast 1, Exteriör.  

Egen bearbetning. 

Bilden visar byggnaden österifrån med den tänkta entrén som vetter mot Kupolens 
köpcentrum. 

 
Bild: 3.2.1.g – Utkast 1, Exteriör.  

Egen bearbetning. 

Bilden ovan visar byggnaden från söder, här finner man entrén till Kulturcentrum 
Asken.  
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3.2.1.1 Beställarens synpunkter på utkast 1 

• Entréerna bör med fördel placeras på motsatt sidan, detta då gatan där de 
tänkta entréerna är placerade anses vara alltför smal och vältrafikerad. 

• Matsalen bör placeras så man kan ta tillvara möjligheten att kunna sitta ute 
och äta. 

• Teatern som i utkastet är helt öppen bör förses med väggar, detta så att 
man kan mörklägga men även så att man kan avskilja verksamheten. 

• Våtrummet bör ha bänkarna placerade längst med väggarna vilket bidrar 
till större fria ytor för experiment i mitten av rummet. 

• Med fördel bör personalutrymmen placeras nära reception, detta för att öka 
gemenskapen men även för att minimera förflyttningar. 

• Ett vilorum bör placeras i närhet till personalutrymmen. 

• Lagret känns onödigt stort med tanke på de dyra kvadratmeterpriserna. 
Rummet bör även utformas med en stor port mot lastzonen.  

• Personalrum till dagispersonalen bör finnas. 

• Ett butikslager i anknytning till kunskapsbutiken bör finnas.  

• Två kontorsplatser till är nödvändigt. 
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3.2.2 Utkast 2 

 
Bild: 3.2.2.a – Utkast 2, Plan 1:500.  

Egen bearbetning. 

Bilden ovan visar planlösningsskissen som kombinerar beställarens synpunkter, 
enligt 3.2.1.1, med egna tankar kopplade till byggprogrammet. I detta utkast 
plockades det atrium som utgjorde matsäckshörnan bort till fördel för 
tidsepoksutställningen (1895). I den mån det gick spegelvändes entrépartiet, dock 
fanns vissa svårigheter och nya tankar var tvungna att ta form. Förslaget renritades 
enligt bild 3.2.2.b. 
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Bild: 3.2.2.b – Utkast 2, Plan 1:500.  

Egen bearbetning. 

Till detta förslag har ingen ytterligare exteriör bearbetning gjorts däremot kan man 
se att planetariets placering kommer att påverka byggnadens exteriör.    

3.2.2.1 Beställarens synpunkter på utkast 2 

I detta skede fick samtliga medarbetare på Framtidsmuseet ge sina kommentarer 
och eventuella förbättringsåtgärder på förslaget.  

• Butiken bör placeras så att man inte behöver passera igenom den för att nå 
utställningshallarna. Det är även önskvärt att butiken kan stängas av vid 
olika tillfällen.  

• Kapphallen är kanske något liten. 

• Ett café i anslutning till receptionen, innebär att receptionen måste ha 
tillgång till vatten och avlopp. 

• Receptionen bör ha sikt in i utställningshallen. 

• Den öppna ytan på receptionen kan med fördel göras mindre, lägg till en 
sluten del för mer avskiljd kontorsverksamhet.  

• Lego center och experimentverkstaden kan med fördel byta plats. 

• Utrymmet för dagiset kan istället tillämpas som kompletterande lokaler för 
Högskolan Dalarna, detta på grund av nya tankegångar. 
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• Lagret/verkstaden bör utökas, eventuellt kan ytan delas upp.  

• Ett omklädningsrum bör finnas i anknytning till personalutrymmet, låsbara 
skåp ska finnas. Omklädningsrummet kan med fördel kombineras med 
vilorummet. 

• Alla kontoren vill ha fönster ut, andra serviceutrymmen kan klara sig utan. 

• Taket ovanför personalmatsalen kan nyttjas för stjärnstudier.  

• Torbjörn och Eriks kontor kan kombineras med verkstad/ 
elektronikverkstad. 

3.2.3 Utkast 3 

Med hänsyn till beställarens synpunkter på utkast 2 samt med exteriören i 
beaktande gjordes en slutjustering av planen. Justeringarna skickades till 
beställaren som godkände utkastet. Det färdiga resultatet redovisas i kapitel 4.
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4 Resultat 

Detta kapitel redovisar resultatet på rapportens huvuddelar. 

4.1 Inlärningsstimulerande miljö 

Framtidsmuseet och Kulturcentrum Asken består av olika typer av lokaler som 
används vid inlärning. Dessa kan delas upp i två olika kategorier: lärosal för aktiv 
inlärning, utrymme för passiv inlärning. Som framgår varierar aktiviteterna och 
därmed även hur rummen ska utformas.  

Då ljudnivån i huset kan tänkas bli hög i de flesta utrymmena, måste hänsyn tas 
till detta och innertaket i samtliga rum kommer att kompletteras med 
akustikplattor, även golvet bör vara av sådant material så att det inte bidrar till 
störande ljud. Förslagsvis beläggs rummen där barn rör sig mycket med linoleum, 
då detta lämpar sig både ur rengörings- och ljudsynpunkt. Entréhallar beläggs med 
klinker dels för dess visuella intryck men även då det är ett pålitligt och slitstarkt 
golvmaterial. 

4.1.1 Utrymme för passiv inlärning 

Med utrymmen för passiv inlärning menas de salar där barnen ska sitta och lyssna 
utan att själva aktivt medverka i inlärningen. Det finns egentligen bara två salar av 
denna typ i lokalen och det är teatern samt planetariet. I dessa salar kan man med 
fördel gå ifrån givna rekommendationer angående en lugn och harmonisk 
färgsättning då själva upplevelsen i sig är så stark att koncentrationen i vilket fall 
som helst kommer att riktas mot scenen respektive stjärnhimlen. Belysningen i 
dessa utrymmen kommer att vara reglerbar för att uppnå bästa effekt beroende på 
aktivitet.  

 
Bild: 4.1.1.a – Interiör teater.  

Egen bearbetning. 
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4.1.2 Lärosalar för aktiv inlärning 

Under denna rubrik passar samtliga salar med undervisningsliknande aktiviteter 
in, exempelvis; Lego center, experimentverkstan, ateljé med flera. 

Dessa rum kommer att innehålla aktiviteter som dels kräver barnens 
uppmärksamhet men även att de aktivt medverkar vid inlärningen dock på ett 
lugnt och kontrollerat sätt. Därför är det extra viktigt att man inreder med ljusa 
harmoniska färger. Starka och klara färger ökar svårigheten för barn att 
koncentrera sig och de blir som tidigare fastställt oroliga och bråkar mer. Väggarna 
i lärosalarna kommer att målas i en ljust creamfärgad ton, även innertakets 
akustikplattor kommer att hållas i en ljus vit kulör enligt bild 4.1.1.a. 

 

Bild: 4.1.2.a – Interiör experimentverkstan.  
Egen bearbetning. 

Rum som dessa ska utöver valet av färg även förses med rätt belysning, som i sin 
tur är anpassad efter den rådande aktiviteten. Ett bra val här är att belysa rummen 
med allmänbelysning som kombineras med platsbelysning där behovet finns.  

Utöver belysning och färgval spelar även materialet en viktig roll med tanke på att 
man vill eftersträva ett lugnt och tyst klimat. På grund av detta beläggs golven med 
linoleummatta i en lätt gråmelerad kulör.  
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4.2 Handikappsanpassning 

Målet var att göra lokalen tillgänglig och användbar för alla oavsett fysisk och 
psykisk förmåga. Detta löstes genom att beakta passagebredder, ytor för 
manövrering och nivåskillnader, men även genom att planera för 
handikappsanpassad inredning, tröskelfria dörrar och automatisk dörröppnings-
anordning med mera.  

Runt om i lokalen finner man fem stycken handikappstoaletter, se bild 4.2.a, vissa 
av dessa ska även användas som vanliga toaletter i de fall detta skulle behövas.  
Passager har givits bredden 1400mm eller större för att underlätta manövrerig. 
Samtliga dörrar i lokalen, förutom de som går in till vanliga toaletter, utförs 1100 
mm eller större. Detta för att framtidssäkra samtliga utrymmen i byggnaden.  
Handikappsanpassning i kapprummen har gjorts på så sätt att en lågt placerad 
vägglist med krokar finns lätt tillgänglig under hatthyllan. 

Matsäckshörnan har försetts med bord placerade så att man på ett enkelt sätt kan 
komma intill med rullstol. Köksdelen, i matsäckshörnan, kommer att hållas något 
lägre än standard då detta främjar användningen för både barn och handikappade. 
Även i experimentverkstan har de mittersta bänkarna sänkts ner till en 
rullstolsanpassad höjd. 

 
Bild: 4.2.a – Planlösning med handikappsmått.  

Egen bearbetning. 
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4.3 Lokalprogram 

Tabellerna nedan visar hur det slutliga förslaget blev i jämförelse med nuvarande 
byggnad och i jämförelse med beställaren önskemål. I vissa fall kan man se att den 
slutliga ytan avviker från den önskade, detta beror på i efterhand ändrade ytor från 
beställaren, men även på kompromisser och hopslagningar. Den sammanlagda 
slutliga ytan som är redovisad här under är 2077m2, övriga ytor som inte är 
redovisade här under består i huvudsak av passager och toaletter och dessa uppgår 
till ~737m2. Nettoarean (invändig area exklusive samtliga konstruktioner) blir 
således~2814m2.  
Byggnadsarean (arean som byggnaden upptar på marken) är ~3049m2.  
Bruttoarean (samtliga våningsplan samt konstruktionen det vill säga inklusive 
omslutande och invändiga byggnadsdelar) är ~3229m2.  
Bruksarean (area exklusive omslutande byggnadsdelar det vill säga inklusive 
innerväggar) är ~3049m2. 

4.3.1 Framtidsmuseet 

Rum Yta nu (kvm) Önskad yta (kvm) Slutlig yta (kvm)
Reception 30 16,9

Entréhall inkl. café och datorstationer 71

Kapprum 60 19,9

Kunskapsbutik 45 150 84,3

Butikslager 11,8

Basutställning 330 600 469

Utställningshall 200 200

Tidsepoksutställning 100 150

Företagsutställn. 200 119,2

Experimentverkstad 39 70 70,3

IT- verkstad 50

Lego center inkl. verkstad 50 60 86,5

Labsal/ våtrum/ Skaparverkstad 50 53,4

Matsäckshörna 31 40 63,7

Planetarie inkl. entré och projektorrum 50 100 111,8

Teater (delas med Asken) 120 82,8

Verkstad 67 80 74,4

Lager 100 62,9

Personalutrymmen
Kontor 1 20 20 21,6

Kontor 2 11 12 14,7

Kontor 3 11 12 14,7

Kontor 4 11 12 14,7

Kontor 5 11 12 14,6

Kontor 6 11 12 12,1

Kontor 7 11 12 17,6

Kontor 8 11 12 8,5

Personalentré

Grupprum 40 17,1

Personalmatsal/ Fika 12 50 53,5

Omklädningsrum 12,5

Vilorum 5,3

Kopiering-/ Planschrum 13,8

Arkiv 10 10 8,5

Total area: 1081 2214 1960,6

333,6*

 
* Utställningshallen och tidsepoksutställningen har slagits ihop. 
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4.3.2 Kulturcentrum Asken 

Rum Yta nu (kvm) Slutlig yta (kvm)
Entréhall inkl. kapprum 37,4

Teater (delas med Framtidsmuseet) 82,8

Drama 48 71

Musik 48 45,6

Atelje 72 71

Utställningsrum* 64

Personalutrymmen
Kontor 9 10 24,5

Arbetsrum 32 30,6

Personalmatsal (delas men Framtidsmuseet) 10 53,5

Personalentré (delas med Framtidsmuseet)

Förråd 8 8,5

Total area: 60 117,1  
* Utställning sker delvis i Framtidsmuseets utställningslokal men kan även ske i hallarna kring teatern. 
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4.4 Planen 

Byggnaden ska inrymma tre olika verksamheter Framtidsmuseet, Kulturcentrum 
Asken och Högskolan Dalarna. Bestämda ytor av lokalen kommer att delas mellan 
de olika verksamheterna, medan andra används enskilt. På grund av detta har vi 
valt att placera dessa lokaler där samtliga berörda på ett enkelt sätt kan nå dem. 
Aktiviteter som kommer att användas av samtliga verksamheter är Planetariet och 
personalmatsalen men även toaletter som ligger placerade inom räckhåll från dessa 
aktiviteter. Utöver detta kommer Kulturcentrum Asken och Framtidsmuseet att 
dela på teatern med tillhörande rekvisitarum.  

 

Bild: 4.4.a – Slutligt förslag, Plan 1:500.  
Egen bearbetning. 

Som framgår av bild 4.4.a (Planen finns i skala 1:200 i bilaga 4) kommer 
Framtidsmuseets yta att uppta större delen av den tänkta lokalen. För att lyckas 
med den delning av aktiviteter som framgår ovan har vi valt att placera 
Kulturcentrum Asken och Högskolan Dalarna i den sydöstra till den sydvästra 
delen av byggnaden. Kulturcentrum Asken placerats i denna del av byggnaden på 
grund av att några aktiviteter, exempelvis ateljén, har höga dagsljuskrav.  

Ytan som upplåtits till Högskolan Dalarna var i de tidiga utkasten tilltänkt som ett 
dagis. I senare skede ändrade sig dock beställaren och ytan planerades istället för 
högskoleverksamheter.  
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Personalentrén till Kulturcentrum Asken ligger placerad i den västra delen av 
byggnaden med anknytning till den gemensamma matsalen. Entré kommer även 
att betjäna Högskolan Dalarnas lokaler. Utöver detta har Framtidsmuseet en 
personalentré i anknytning till sina kontorsutrymmen. 

Personalmatsalen är belagd i det västra hörnet, se planen, på detta sätt har samtliga 
nyttjare ett behagligt avstånd dit. Matsalens placering ger även möjlighet till en 
uteplats i naturnära miljö. 

Framtidsmuseets huvudentré är placerad i byggnadens norra hörn, en placering 
som är lämplig ur både exponerings- och säkerhetssynpunkt, man kan i utkast 1 se 
att entrén var placerad på motsatt sida, detta var dock ingen bra lösning då vägen 
bredvid entrén både låg för nära och var för vältrafikerad. Den nya placeringen ger 
en aning mer utrymme samtidigt som den genererar goda parkeringsmöjligheter 
strax intill. Entrén har utformats med ett vindfång vilket minimera obehagligt 
luftdrag in i receptionen och utställningshallen. Strax innanför entrén finns ett väl 
tilltaget kapprum som vid behov kan kompletteras med lösa kapphängare. I 
kapprummets bakre del finner man två toaletter varav en handikappsanpassad.  

Från entréhallen tar man sig lätt fram till receptionen som är utformad med en 
öppen och en sluten del. Den öppna delen kompletteras med ett pentry vilket ska 
försörja caféet som finns precis bredvid. I anknytning till receptionen finns det 
även tillgång till ett par datorstationer.  
Kunskapsbutiken ligger placerad ”rakt” över receptionen och har utformats så att 
man kan hålla den stängd då behovet finns. 

Aktiviteterna i Framtidsmuseet har delats upp med tanke på vilken typ av besökare 
som kommer att nyttja dem. Detta förklarar varför vi har valt att gruppera 
utställningshallen, tidsepoksutställningen samt företagsutställningen närmast 
receptionen. Det ansågs även att man inte ska behöva passera igenom dessa hallar 
för att ta sig till basutställningen då denna aktivitet till stor del kommer att nyttjas 
enbart av barn. Från basutställningen kan man på ett enkelt sätt nå resterande 
aktiviteter exempelvis labsal/skaparverkstad, lego center, experimentverkstad, 
teater och planetariet. Att nämnas bör även att samtliga ovannämnda aktiviteter 
dessutom går att nå utan att passera genom basutställningen.  

Matsäckshörnan har vi valt att placera i det östra hörnet av byggnaden, med utsikt 
över Kupolen. Rummet är även utrustat med en köksdel där besökare kan värma 
eventuell medhavd matsäck. 

Redan i utkast 1 fastställdes att verkstaden/lagret skulle var placerad längst med 
vägen på byggnadens nordvästra sida. Detta styrdes till stor del av att Tenoren, 
byggnaden bredvid, har sin lastkaj längst med denna väg, därmed förläggs samtliga 
varutransporter hit.  
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Ett önskemål från personalen var att ge samtliga kontor fönster utåt. För att lösa 
detta utformades ett avlångt kontorslandskap som delas i två delar av en korridor. 
Kontoren placerades mot fasaden och övriga utrymmen placerades in mot 
basutställningen. För att lyckas med detta var vi även tvungna att flytta ner lagret, 
som annars var tänkt att ligga bredvid verkstaden. Utöver detta har vi valt att 
placera kontoren med direkt anknytning till receptionen då ett av våra ledord i 
projektet var samarbete.  

Ytterliggare ett önskemål som uppdagades i slutskedet var att beställaren ville ha 
tillgång till omklädningsrum men även ett vilorum med tillhörande dusch och wc. 
Om möjligt skulle dessa funktioner ligga i närheten av kontoren men även med 
direkt kontakt med den offentliga ytan.  

4.5 Exteriör 

Uppgiften med examensarbetet var att omforma en given byggnad, anpassa den till 
verksamheten och göra den exteriört uppseendeväckande. Idag består byggnaden 
av en rektangulär form, 67m lång och 44m bred, med till synes helt platt tak. Tre 
av byggnadens fasader består av gult tegel och den fjärde är täckt i profilerad vit 
plåt. Runt om byggnaden löper ett triangelformat solskydd i vit plåt, se fasader 
3.1.3.b – 3.1.3.e samt 4.5.a. Detta är grunden från vilket vårt arbete kommer att 
utgå.  

 

Bild: 4.5.a – Exteriör idag.  
Foto: Elisabeth Eronn 

Grundtanken med den exteriöra utformningen är att byggnaden ska behålla den 
rektangulära formen. Samtliga fasader kommer att utföras i puts, för att bryta upp 
fasaderna kompletteras byggnaden med svarta utstickande kuber. Den röda färgen 
valdes så att huset skulle passa ihop med den närliggande faluröda byggnaden, 
Tenoren. Att bryta fasaden med svarta kuber kändes rätt i tiden, det ger även ett 
välkomnande intryck och kontraster på den annars ganska tråkiga geometriska 
formen som huset är uppbyggt som. De kuber, på markplan, som även inrymmer 
fönsterpartier har flyttats ut ur väggen vilket ger djupare fönsternischer där man 
kan sitta och koppla av och titta ut på omgivningen. 
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Bild: 4.5.b – Exteriör nordöstra kuben.  
Egen bearbetning 

På den nordöstra sidan sticker en kub upp ur taket, detta för att ge en högre 
takhöjd i utställningsdelen.  

 

Bild: 4.5.c – Exteriör nordvästra kuben.  
Egen bearbetning 

Även nordvästra sidan har en uppstickande kub men i detta fall skapar den en 
övervåning som ger tillträde till en balkong. Denna balkong ska användas av 
Framtidsmuseet och ger perfekta möjligheter att studera stjärnhimlen med 
teleskop. Utöver detta så kapslar kuben även in planetariet som annars skulle sticka 
upp genom taket.  
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Bild: 4.5.d – Exteriör solavskärmning.  

Egen bearbetning 

Det gamla triangelformade solskyddet har tagits bort och många av fönstren på 
solsidorna har kompletterats med nya solskydd, detta för att skärma av den 
instrålande solen vilket annars kan bli ett problem när lokalerna används för 
inlärning.  

 

Bild: 4.5.e – Exteriör entréparti.  
Egen bearbetning 

Huvudentrépartiet som är belagt i byggnadens norra hörn har ett utmärkt läge i 
förhållande till parkeringsplatser och övergångställen. Entrén skyddas av ett 
utstickande tak som löper runt om hela ingången. Detta fungerar även som bas för 
logotypen som är placerad över ingången.  
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4.6 Interiör 

4.6.1 Huvudentré/ Reception/ Butik/ Café/ Utställningshall 

Då dessa ytor inte har några krav vad beträffar inlärningsstimulerande miljö så kan 
man här gå ifrån de rekommendationer som finns.  

 

Bild: 4.6.1.a – Interiör huvudentré/ reception/ butik/ café/ utställningshall 
 Egen bearbetning 

Golven kommer att beläggas med svart granitklinker som är ett tåligt material med 
ett starkt estetiskt uttryck. Väggarna kommer av praktiska skäl hållas i ljusa kulörer 
då dessa färger inte kommer att konkurrera med eventuellt utställt material. 
Innertakets akustikplattor kommer att hållas i en ljus vit kulör. 

4.6.2 Kontorsutrymmen 

I denna typ av rum kan man med fördel använda sig av individuell färgsättning för 
att få fram den känsla varje individ presterar bäst i. Ett bra val är att man målar en 
fondvägg i en behaglig färg och behåller resterande väggar i en ljusare kulör. 
Genom detta kan man uppnå en perfekt balans mellan harmoni och inspiration. 
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4.6.3 Matsalar 

 

Bild: 4.6.3.a – Interiör matsal.  
Egen bearbetning 

Då matsalen är en plats man ska kunna koppla av och njuta i bör färgsättningen 
anpassas därefter. Varma toner är att eftersträva men då rummet ska nyttjas av 
många så bör man inte heller välja allt för speciella färger. Färgsättningen hålls 
med fördel till en ljus kulörskala och med färgstarka inredningsdetaljer.  
Golvet kommer att beläggas med klinker då detta är ett slitstarkt material som är 
lätt att rengöra.  
 

4.6.4 Passager/Korridorer 

Passager och korridorer är lysande exempel på typer av lokaler där man inte vistas 
någon längre tid vilket innebär att man med fördel kan använda sig av starkare 
färger. Att göra detta är ett sätt att bibehålla alternativt öka den aktivitetsnivå som 
man besuttit i tidigare rum. Ytterligare en metod är att man med hjälp av 
färgsättning kan visa riktningen på korridorer och på så sätt locka vidare 
besökarna. 

Innertaket i korridorerna kommer att som tidigare nämnts kompletteras med 
akustikplattor, för att inte göra intrycket av passagerna/korridorerna rörigt så 
kommer akustikplattorna att hållas i en ljus vit kulör, detta bidrar dessutom till en 
förenklad ljussättning. 
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5 Slutsats och diskussion 

Vi har valt att bedriva vårt examensarbete med en tämligen nära kontakt med 
museichefen Elisabeth Eronn för att på bästa sätt kunna tillmötesgå samtliga krav 
och idéer. Att hålla kontinuerlig kontakt med Eronn kändes självklart då vårt mål 
var att skapa en användbar miljö för samtliga arbetare. Att göra detta utan deras 
tips och råd skulle ha varit en svår uppgift.  

Under framtagning av de tidiga utkasten hade vi enbart kontakt med Eronn och 
Gåfvells. Det andra utkasten presenterades dessutom för resterande medarbetar på 
Framtidsmuseet. Detta resulterade i tips och idéer som vi självklart, i den mån det 
gick, beaktade i det slutliga förslaget. Vi valde att efter utkast 1 endast presentera 
planförslagen för beställaren, detta på grund av flera anledningar, dels för att vi 
ansåg att vi inte skulle arbeta med exteriörer förrän interiören var klar eftersom 
dessa i så stor utsträckning beror av varandra. Men även för att beställarens fokus 
under hela processen har legat på interiören.  

I startgroparna av ett projekt när man blir tilldelad en befintlig lokal finns det två 
vägar att gå, ska man använda enbart tomten och bygga en helt ny lokal eller är det 
frågan om en ombyggnation? I detta projekt var det aldrig aktuellt att göra något 
annat än att bygga om den nuvarande lokalen, detta till största del på grund av 
ekonomiska skäl. 
 
Projektet har genomsyrats av små kompromisser vilket har resulterat i att några av 
aktiviteterna har erbjudits mindre yta än vad som var önskvärt. I slutändan fann vi 
en bra balans där vi arbetade in de flesta förslag som vi fått. 

  

5.1 Jämförelse med Arkitekt Ulf Eronns 
planlösningsförslag 

Redan i ett tidigt skede framkom det att Ulf Eronn hade ritat ett förslag i samråd 
med Elisabeth Eronn. För att inte påverka vårt eget projekt valde vi att inte ta del 
av det befintliga planförslaget förrän i detta skede, eftersom det i detta läge är 
intressant att ställa de båda förslagen mot varandra och jämföra för- och nackdelar. 
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Bild: 5.1.a – Plan 1:500.  
Arkitekt Ulf Eronn 

Det första som läggs märke till är att Eronns förslag förändrar den ursprungliga 
byggnaden väldigt lite i jämförelse med vårt förslag. Eftersom det i Eronns förslag 
inte är tänkt att någon större exteriör påverkan ska göras på byggnaden kommer 
förslaget troligen bli väsentligt mycket billigare än vårt. Att ha i åtanke är dock att 
ett av våra mål med examensarbetet var att göra byggnaden uppseendeväckande 
och lockande för förbipasserande vilket i vårt fall resulterar i en stor exteriör 
förändring. 

I Eronns förslag behålls i stort sett alla rum förutom dem på den nordöstra sidan, 
jämför bild 5.1.a med 3.1.3.a. De båda förslagen liknar varandra på vissa punkter 
men skiljer sig åt på fler andra. Bland likheterna kan nämnas att Kulturcentrum 
Asken, experimentverkstaden och Lego center har placerats i samma riktning, även 
teatern ligger på samma ställe. Utöver detta finner man likheter i placeringen av 
utställningshallarna, i båda förslagen är dessa hallar placerade åt nordöst. Slutligen 
är aggregatrummet bevarat på samma plats. 

Eronn har i sitt förslag tagit bort det nordöstra atriet helt och det sydvästra byggs 
om för att inrymma planetariet medan vi valde att ta bort båda och placerade 
planetariet utefter den nordvästra fasaden.  
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Bland skillnaderna som vi anser sämre lösta i Eronns förslag jämfört med vårat kan 
nämnas att personalens kontor inte har fönster utåt samt att personalmatsalen inte 
kan kombineras med en uteplats. Det finns heller ingen riktig lastzon samt att 
verkstan är placerad förhållandevis långt ifrån utställningshallarna, detta kommer 
att medföra långa och onödiga transporter. Kulturcentrum Asken har en ganska 
begränsad yta i jämförelse med vad Margareta Gåfvells önskade. 

Saker som vi anser är bättre i Eronns förslag än i vårat är tillgången till flera 
toaletter samt att de inte har flyttats från den ursprungliga placeringen. Även 
matsäckshörnans placering, nära garderoben, är bättre löst då barnen lättare kan gå 
och hämta/lämna saker i jackan/väskan.  

De båda förslagen visar två helt olika infallsvinklar av samma problem. Frågan är 
vilket som är det rätta? Med tanke på att Framtidsmuseet är en stiftelse finansierat 
av i huvudsak offentliga medel är en ur ekonomisk synvinkel förmånlig byggnad 
att föredra. Ett visuellt utstickande förslag kanske lockar fler besökare och främjar 
en vidare expansion av verksamheten. Att besluta vilket förslag som passar bäst är 
upp till Framtidsmuseet och Borlänges kommun, kanske är en kompromiss mellan 
de två förslagen rätt väg att gå? 
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Byggprogram 
 

Framtidsmuseet 

Huvudutställningsverksamheten i Framtidsmuseet kan man dela in i sex olika 
områden. 

• Basutställning 

• Utställningshall 

• Planetariet 

• Lego center 

• Tidsepoksutställning  

• Experimentverkstad 

Målet är att alla dessa verksamheter ska gå att nå enkelt från entréhallen, och om 
möjligt utan att passera någon utav de andra verksamheterna.  

Entré/ reception 

Entré/ reception bör innehålla expedieringsdisk samt utrymme för informations-
material etcetera. Entrén ska ha utrymme ett kapprum.  

Kunskapsbutiken 

Kunskapsbutiken ska innefatta försäljningsytor i form av hyllsystem samt 
torghandel. Försäljningen sker genom receptionen vilket leder till en placering i 
anslutning till denna del.  

Handikappstoalett 

Handikappstoaletter ska finnas lätt tillgänglig och i anknytning till entrén, 
receptionen samt kunskapsbutiken. 

Basutställning 

Basutställningen bör vara placerad så att man slipper passera igenom den när man 
ska nå några av de andra huvudområdena. Däremot kan man bli tvungen att 
passera förbi de andra områdena när man ska till basutställningen. Utformas till 
stor del med hjälp av flyttbara väggar vilket underlättar ombyggnationer. Ska även 
innehålla en Heliostat, periskop för att fånga upp solljus, som framtidsmuseet vill 
flytta med sig från den nuvarande lokalen.
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Utställningshallen 

Utställningshallen bör nås enkelt via entré/ reception. Genomgång genom bas-
utställningen ska inte vara nödvändig. Kan med fördel utformas med hög takhöjd.  

Tidsepoksutställning 

Tidsepoksutställningen bör nås enkelt via entré/ reception. Genomgång genom 
basutställningen ska inte vara nödvändig. Kommer förmodligen att locka samma 
typ av människor som utställningshallen och bör därmed ligga i anknytning till 
denna. 

Experimentverkstad 

Experimentverkstaden ska innehålla bänkplatser, tavla, projektorduk och annan 
undervisningsutrustning.  

Skaparverkstad  

Skaparverkstaden ska om möjligt integreras med labsal/ våtutrymme. 

IT- verkstad 

IT- verkstan flyttas inte med till den nya lokalen. Däremot kan enstaka 
datastationer finnas i anknytning till receptionen. 

Lego center 

Lego center ska innefatta förråd/ verkstad, experimentplats med datorer för barnen 
samt testbana/ yta. Utöver detta bör det även finnas undervisningsmaterial som 
projektor inklusive duk och tavla.  

Labsal/ våtutrymme 

Labsal/ våtutrymme placeras i direkt anslutning till experimentverkstaden. Ska 
innehålla diskbänkar och dragskåp samt all teknisk utrustning som behövs vid 
experiment. 

Planetariet 

Planetariet ska ha diametern 11m samt sittplatser till två skolklasser, det vill säga 
60 platser. Domen kräver högt till tak och ska om möjligt placeras i direkt 
anslutning till övriga konstruktioner som kräver detsamma. Sittplatserna bör vara i 
stil med biografstolar men med ett bakåtlutande ryggstöd. 

Planetarieentré 

Planetarieentrén bör placeras så att man kan nå den utan att passera genom 
basutställningen. 
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Teater 

Teatern måste ta upp till tre skolklasser samtidigt, det vill säga 80-90 platser. Ska 
användas av både Framtidsmuseet och Kulturcentrat ”Asken” och bör därför ligga 
med enkel anslutning för båda användare. Rekvisitarum ska ligga bakom scenen 
och ha dörr mot scenen.  

Verkstad 

Verkstan ska ligga i anslutning till lastkaj och kombineras med soprum. Dessutom 
bör verkstaden ligga i anslutning till basutställningen.  

Lager 

Lagret bör även den placeras i anslutning till verkstad och lastkaj. 

Företagsutställning 

Företagsutställningen bör vara placerat i anslutning till receptionen, kapprum samt 
utställningshallen.  

Grupprum/ seminarierum 

Grupprum/ seminarierum ska förses med all nödvändig utrustning samt vara 
placerat i anslutning till wc.  

Matsäckshörna/ Fika 

Matsäckhörnan/ fikarummet bör placeras i närhet till basutställningen, Lego 
center, skapar- och experimentverkstaden men även i närhet av en toalett. Ska vara 
utrustad med bord och stolar samt liten diskbänk.  

Personalentré 

Personalentrén ska försörja både Framtidsmuseet och Kulturcentrum Asken. Bör 
ligga i anslutning till lastkaj, kontor och grupprum. 

Kontor 

6st kontor ska finnas, samtliga bör placeras i anslutning till wc, grupprum 
personalmatsal samt personalentré. 

Personalmatsal/ fikarum 

Personalmatsalen/ fikarummet bör placeras i anslutning till wc, grupprum kontor 
samt personalentré. Ska delas med Kulturcentrum Asken. 
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Arkiv 

Arkivet ska placeras i anslutning till kontor och vara utrustat med hyllsystem. 

 

Kulturcentrum Asken 

Kontor  

Ett stort kontor samt ett stort arbetsrum. Ska vara kopplat med personalentrén 
och wc. 

Personalmatsal/ fikarum  

Personalmatsalen/ fikarummet delas med Framtidsmuseet. 

Entré  

Entrén ska innehålla kapprum. 

Personalentré  

Personalentrén bör även försörja Framtidsmuseet. 

Utställning  

Utställningen sker i Framtidsmuseets utställningshall.   

Dramarum  

Dramarummet ska ligga i anslutning till entré och wc. 

Musikrum  

Musikrummet bör ligga i anslutning till entré och wc. Rummet ska vara 
ljudisolerat. 

Musikförråd  

Ett litet förråd ska finnas alternativt skåp för förvaring. 

Ateljé  

Ateljén bör ha högt till tak och mycket fönster som släpper in dagsljuset. Ska ligga 
i anslutning till entré och wc. Rummet ska utrustas med diskbänk och 
förvaringsskåp. 
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FÖRRÅD
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ARBETSRUM
A30,6 m2

KONTOR 2
A14,5 m2

KONTOR 7
A17,6 m2

KONTOR 9
A24,5 m2
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VERKSTAD
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MUSIK
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KONTOR 3
A14,5 m2
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KONTOR 4
A14,5 m2

KONTOR 5
A14,3 m2

KONTOR 1
A21,6 m2

RECEPTION
A16,0 m2

VILORUM
A5,6 m2

A15,5 m2

VETENSKAPSKOMMUNIKATION
A137,7 m2

HWC
A5,1 m2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K F

TRAPPA LEDER
UPP TILL LOFT

D: 11m

Kök / Matsal
A: 65,07 m2

Musik KA
A: 51,08 m2

Drama KA
A: 64,77 m2

WC
A: 2,83 m2

WC
A: 2,84 m2

Kapprum
A: 10,79 m2

Projektorrum
A: 11,47 m2

Planetarie
A: 95,27 m2

Teater
A: 109,15 m2

Basutställning
A: 520,96 m2

Kapprum
A: 17,39 m2

Experimentverkstad
A: 68,74 m2

Legocenter
A: 67,75 m2

Aggregatrum
A: 16,54 m2

Aggregatrum
A: 54,01 m2

Matsäckshörnan
A: 88,77 m2

1895
A: 139,95 m2

Butik
A: 71,01 m2

Reception
A: 18,00 m2

Utställningshall
A: 201,42 m2

Företagsutställning
A: 144,50 m2

Vindfång
A: 6,62 m2

Atelje KA
A: 68,50 m2

Konferens
A29,64 m2

Dagis
A135,45 m2

Verksatd/Lager
A160,49 m2

HWC
A4,59 m2

HWC
A6,17 m2

HWC
A6,52 m2

Kontor KA
A12,35 m2

WC
A3,33 m2

WC
A2,93 m2

WC
A2,93 m2

Lekhörna
A: 31,09 m2

Labsal/Våtrum
A: 51,35 m2

Kontor
A: 12,83 m2

Kontor
A: 12,83 m2

Kontor
A: 12,79 m2

Kontor
A: 21,43 m2

Kontor
A: 12,89 m2

Kontor
A: 21,00 m2

Rekvisitarum
A: 30,00 m2

Frd.
A: 14,10 m2
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