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Abstract 

Since a couple of decades the community of Jönköping has worked out an urban 
vision of how the city should be appropriated expanded. The prospect extends to 
around year 2040 and deals with the area south of lake Munksjön in Jönköping, 
Sweden. Today there is a proposal of how this would look like and what main public 
functions that should be located there. One issue in the so-called urban vision 2.0 
indicates a congressional building. This report describes how such an object can be 
designed according to the urban vision conditions. The work is focused on three 
main themes; 

 

 Architectural concept and a modern form of expression. 

 

 A functional attractive congress building in a new planned town centre. 

 

 General concept of a realistic structure system that meet the spatial and 
architectural possibilities. 

 

 

Various concepts in the meeting industry and in the architecture field are identified 
in order to understand the concepts and ideas with today´s congress buildings. 
Through analysis of the study, the report shows how structure and architecture 
interact in practice. Using this information, an architectural proposal and structure 
proposal is given. The result is a relative large congress building at the south shore of 
lake Munksjön. The shape is organic and inspired by the local vegetation and water 
environment. Physically, it is an eight-storey building with rather clear features on 
each storey. The main objective of the building´s function is rooms for meetings, for 
both private and formal occasions. The proposal allows for large gatherings and 
makes it possible for large and small activities at the same time in the building. 
Regard to the result of the structure analysis, the proposal should be technically 
feasible. 
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Sammanfattning 

I Jönköping finns sedan ett par årtionden en utformad stadsvision om hur staden 
lämpligast ska expandera. Framtidsperspektivet sträcker sig till ca år 2040 och 
behandlar bland annat området söder om Munksjön i Jönköping. Idag finns ett 
arkitektförslag på hur det skulle kunna se ut och vilka huvudsakliga 
samhällsfunktioner som kan lokaliseras där. I planen, det vill säga den så kallade 
stadsbyggnadsvisionen 2.0 anges en kongressbyggnad. Den här rapporten beskriver 
hur ett sådant objekt kan utformas utifrån stadsbyggnadsvisionens förutsättningar. 
Arbetet är fokuserat på tre huvudteman; 

 

 Arkitektonisk idé och en modern uttrycksform. 

 Ett funktionellt tilltalande kongresshus i en nyplanerad stadskärna. 

 Principlösning på ett realistiskt stomsystem som tillgodoser rumsliga och 
arkitektoniska möjligheter. 

 

Olika begrepp inom mötesbranchen och arkitektur identifieras för att förstå 
koncepten och idéerna med dagens kongresshus. Genom analyser visar rapporten 
också hur stomlösningar och arkitektur samverkar i praktiken. Utifrån denna 
information ges ett arkitektoniskt förslag och ett stomförslag. Resultat är ett relativt 
stort kongresshus vid Munksjöns södra strand. Formerna är organiska och 
inspirerade av den lokala växtligheten och vattnet. Fysiskt är det en byggnad i åtta 
plan med funktionsindelade våningar. Huvudmålet med byggnadens funktion är 
lokaler för möten, både på det privata som på det formella planet. Förslaget 
möjliggör också för stora folksamlingar där det även finns utrymme för stora som 
små aktiviteter samtidigt i byggnaden. Med de analyserade referensobjekten med 
avseende på konstruktion som underlag, anses förslagsbyggnaden vara tekniskt 
genomförbar.
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1 Inledning 
Att utbyta åsikter och diskutera är ett grundläggande behov hos människor. 
Platserna för det här äger ofta rum helt spontant. Ibland kräver situationen att mötet 
sker under mer organiserade former, till exempel då många människor ska komma 
överens eller bara uppleva något tillsammans. Ur ett samhällsperspektiv utformar vi 
idag ofta forum av det här slaget med byggnader som till exempel skolor, bibliotek, 
parlament och teatrar med mera. En byggnad som väl lämpar sig för detta ändamål 
är ett så kallat kongresshus. Detta har som främsta mål att ge allmänheten lokaler 
för möten och evenemang av diverse slag och storlek. Rapporten behandlar 
utformningen och belyser problematiken i att gestalta en sådan byggnad. 

 

 

1.1 Bakgrund 

År 2000 beslutade Jönköpings kommun om en stadsbyggnadsvision för att förbättra 
och utveckla den befintliga stadskärnan i Jönköping. Grunddragen i denna är att 
förtydliga och förnya stadskärnan genom ett antal olika åtgärder. Dessa är bland 
annat att öka tillgängligheten, utbudet och servicen samt att utarbeta en stadsmiljö 
med intressant arkitektur.  

För att säkra en fortsatt konstruktiv utveckling av Jönköping stad på lång sikt, 
uppskattningsvis 25 -30 år, har ett andra steg i stadsbyggnadsvisionen utarbetats, 
benämnd ”stadsbyggnadsvisionen 2.0”. Den syftar till att expandera stadskärnan till 
att omfatta området runt hela Munksjön mellan Vättern och motorväg E4. 
Ställningstagande om bostadsutveckling, olika verksamheter, handel och en 
infrastrukturell stomme ligger här i fokus. I korta ordalag är de bärande idéerna i 
stadsbyggnadsvisionen 2.0 bland annat att: 

 

 

 Särskild hänsyn ska tas till god tillgänglighet och barnvänlighet i stadskärnan. 

 Stadskärnan ska utvecklas med en attraktiv stadsbebyggelse med avseende 
på bostäder, service och arbetsplatser. 

 Ett samspel mellan stadsbebyggelsen norr om och söder om Munksjön är ett 
utformningskrav. 

 Stadens liv och innehåll ska präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans. 

 Stadsstrukturen ska utformas så att den ger attraktiva, trygga och 
upplevelserika platser. 
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Idag utgör Jönköping ett regioncentrum, där utgångspunkten är att det sker en 
regionförstoring med hjälp av den planerade Götalandsbanan och Europabanan med 
ett stationsläge söder om Munksjön. En förväntad konsekvens av detta är att service- 
och tjänstesektorerna expanderar och därmed att stadens attraktionskraft kommer 
att öka. Höghastighetsbanan och närmiljön runt stationen kommer med all 
sannolikhet att bidra med bland annat ökad täthet och mångfald av människor, 
stadsrummet bör därför också planeras därefter. Utformningsidéerna uttrycks 
endast schematiskt i stadsbyggnadsvisionen, där en av flera centrala objekt som 
anges är ett kongresshus i nära anslutning till den framtida stationen. Behovet av en 
sådan byggnad är relevant eftersom ingen samlingspunkt av den karaktären existerar 
i stadskärnan idag. I nuläget finns inga specificerade krav från Jönköpings kommun 
vad gäller utformningen, funktionen eller kapaciteten för kongresshuset. Det åvilar 
mycket på förslagsställaren att gestalta en framtidsvision. Stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping betonar dock att en av grundidéerna för kongresshuset är att den 
tillsammans med stationsbyggnaden, ska utgöra ett forum för möten och ett fysiskt 
riktmärke i den nya expanderade stadskärnan för Jönköping som stad. [1] 

 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Det här examensarbetet görs i syfte att genom strukturanalyser och visualiseringar 
konkretisera en kongressbyggnad som utgör en del av Jönköpings 
stadsbyggnadsvision 2.0. [2] 

 
Examensarbetet har som mål att föreslå ett arkitektoniskt och funktionellt tilltalande 
modernt kongresshus i en ny planerad stadskärna söder om Munksjön i Jönköping 
stad. I målet ingår också att på ett övergripande plan analysera lämpliga bärande 
konstruktionslösningar/stomsystem som tillgodoser rumsliga och arkitektoniska 
möjligheter. 

Med ovanstående utgångspunkter förutsätts att utformning och utsedd plats för 
byggnaden analyseras och väljs med hänsyn till; 

- Jönköpings stadsbyggnadsvision 2.0 

- relationen till Munksjön. 

 

Frågeställningarna för att nå målen anses vara följande; 

 Vad är ett kongresshus? Frågan är relevant eftersom funktionen och syftet 
med byggnaden är avgörande för hur förslaget kommer att utformas. 

 Hur utformar vi ett förslag med avseende på arkitektur och bärande 
konstruktion med ett nutida perspektiv? Detta borde avspegla sig i 
arkitekturen som uttryck för till exempel flöden, struktur, ljus, symbolik och 
materialval med mera. 
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte att utformas med avseende på hållbart byggande eller 
ur någon ekonomisk aspekt. Den nuvarande miljön där kongressbyggnaden kommer 
att förläggas är inte den omgivning som stadsbyggnadsvisionen förespråkar. Visionen 
har inte heller utarbetat någon konkret miljö för stadskärnan. Våra avgränsningar i 
arbetet innebär: 

 

 Att interiört/exteriört inte redovisa problematiken med installationstekniska 
lösningar eller detaljerade bärande konstruktionslösningar 

 Att endast närliggande omgivande miljö bearbetas och då översiktligt med 
Jönköpings stadsbyggnadsvision, platsen i sig samt dagens innerstadsmiljö i 
Jönköping som referens. Utformningen av närliggande byggnadsnivå är 
endast konceptuell för att få en känsla av hur kongresshuset kommer förhålla 
sig till omgivningen. Därför kommer inga djupa analyser av platsen och 
befintlig innerstadsmiljö i Jönköping att genomföras. 

 

 

1.4 Metod 
Vald arbetsmetod utgör fem delar: 

Inledningsvis informationsinhämtning, främst på elektronisk väg, så som internet och 
liknande medier. Kompletteringar görs med litteraturstudier och tidningsartiklar. 
Information hämtas också genom studiebesök i konsert och kongresshus och 
rekognosering av föreslagen byggplats söder om Munksjön. 

 

Analys av referensobjektens koncept och tillämpning av arkitektoniska begrepp och 
tolkningar på dessa. 

 

Idéstadium där egna tankar och idéer realiseras med hjälp av papper och penna. 
Visionerna överförs till digital form i ett datorbaserat 3D-verktyg. 

 

Under utformningsarbetet påbörjas förslag av lämplig bärande konstruktion. 
Referensobjekt med motsvarande arkitektoniska uttryck analyseras med avseende 
på konstruktion och bärande strukturer väljs därefter. Tillämpade konstruktionsdelar 
illustreras och/eller beskrivs i förhållande till förslagsbyggnaden. 

 

Verifiering mot uppställda krav och slutlig visualisering för att ge en trovärdig och 
övertygande vision av kongresshuset. 
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1.5 Disposition 

Rapporten inleder i kapitel 2 med en teoretisk granskning av vad begreppet 
kongresshus är och beskriver olika mötes- och lokalformer. Granskningen följs vidare 
upp i kapitel 3, genom analys av besökta referensobjekt. 

Genomförandefasen av eget förslag presenteras i kapitel 4 och 5. Det förstnämnda 
beskriver den visuella utformningsprocessen, det vill säga från val av byggnadsplats 
till ett färdigt arkitektoniskt objekt. Kapitel 5 analyserar olika principer för 
stomsystem som kan tillämpas på det arkitektoniska resultatet. Kapitel 5 avslutas 
med ett förslag till lämplig stomme, innefattandes ett val av konstruktionslösning till 
varje analyserad del av förslagsbyggnaden. 

Rapporten avslutas med vilka resultat som uppnåtts i utformnings- och 
konstruktionsarbetet, var på en diskussion och slutsats läggs fram i kapitel 7. 

  

 

 

1.6 Förklaringar 

 
Kursiv text Anger ett begrepp som förklaras i bilaga. Bildtexter är alltid i kursiv stil. 
 
 
 
[1] Markerar en referens som återfinns i referenslistan. 
 
 
 
[B1] Markerar en bildreferens som återfinns i bildreferenslistan. 
 
 
 
 Hänvisning i figur till annan figur. 
  
 
 

 

 

 

 

 

Fig 1 
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2 Vad är ett kongresshus? 
 

2.1 Bakgrund 
Trots att det blivit allt vanligare att kommunicera i elektronisk form, finns det 
fortfarande behov att mötas på en mer personlig nivå. Behovet av att kommunicera 
”face-to-face” finns både på det privata och formella planet. 

Det är inte bara det som sagts som är av betydelse, utan även den upplevda 
atmosfären och stimulansen av ett fysiskt möte. Därför kan aldrig elektronisk 
information (elektroniska dokument, telefonkonferenser, videokonferenser med 
mera) vara ett uteslutande substitut för de personliga mötena. I och med att världen 
blir alltmer globaliserad ökar också behovet av att kommunicera över 
landsgränserna.  

I takt med globaliseringen ökar behovet av en mötesplats för internationella, 
världsomspännande och individuella möten. Att anordna ett möte kan anta olika 
typer former och innehåller aktiviteter som fodrar lokaler av olika slag. [3] 

 

 

2.2 Olika intressen genererar olika typer av lokaler 
Mångfalden av organisationer, föreningar och individer med olika intressen 
genererar olika aktiviteter enligt tabell 2.1. 

 

 

Tabell 2.1  Tabellen åskådliggör hur olika intressen inom organisationer, föreningar och offentliga 
  sektorn genererar olika typer av aktiviteter. (skapad av: Dennis Gustafsson, [3]) 
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Aktiviteterna behöver olika typer av lokaler för sitt ändamål. Lokalerna kan 
kategoriseras enligt följande [3]: 
 
Specialiserade 

För möten:   Styrelsekonferens-/kongresshall, auditorium för  
  mångsidig användning 

 

För utställningar/ Besökcentra, utställningsgallerier, museum, stora 

mässor:    mässlokaler 

 

Anpassningsbara 

För möten:   Konferenshotell, festvåningar, teatrar, konsert hallar, 
  offentliga lokaler, universitet, stadium 

 

För utställningar/ Sporthallar, balsalar, foajéer och andra publika 

mässor:   mötesplatser 

   

 

Temporära 

För möten:   Bibliotek, utställningsgallerier, museum, arenor 

För utställningar:  Utomhus, utomhus i temporära tält 

 
 
Sammantaget finns många typer av organisationer, föreningar och individer med 
olika intressen. Utifrån denna mångfald genereras det många typer av aktiviteter 
som fodrar olika lokaltyper. 
 
Vissa lokaler är avsedda för en specifik användning medan andra kan vara 
anpassningsbara eller temporärt användbara för varierande aktiviteter. 
 
Exempelvis: En specialiserad utställningshall eller bibliotek kan efter anpassning 
fungera som ett temporärt konferensrum eller utbildningslokal. 
Många kongressalar är utrustade för att kunna användas till underhållning och även 
andra kulturella tillställningar, exempelvis konserter.  
Denna typ av lokal är projekterad från början att kunna fungera som anpassningsbar 
lokal, medan det temporära konferensrummet används i brist på specialiserat 
utrymme. 
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2.3 Events betydelse för kongressbyggnaden 
 

I avsnitt 2.2 konstaterades att det fanns många olika typer av aktiviteter genererade 
av olika intressen. Bland dessa aktiviteter finns så kallade event.  

Event är ett specialarrangemang som går ut på att marknadsföra en produkts värde 
eller ett företags värderingar och framtidsplaner. Eventen kan således handla om en 
extern eller intern marknadsföring. I många fall genomförs eventet i 
specialutformade lokaler med underhållning och servering av mat och dryck, som 
ofta en kongressbyggnad kan erbjuda. [4] 
 
Exempel på event är utställningar och mässor, vilka ofta hålls parallellt med möten. 
När väl organisationen/föreningen etablerat sig på mässan brukar de komma tillbaka 
årligen med mer sofistikerat utbud. Utställningar och mässor karaktäriseras i regel 
som temporära, frekvent utbytta eller permanenta. 
Ett annat exempel på event är incitamentresor på uppdrag av en organisation eller 
förening. Incitamentresor används för att motivera och/ eller medvetengöra 
deltagarna om vad som är nödvändigt för att nå organisationens mål. Arbetsmiljön 
ska sporrar deltagarna att arbeta i team, dela med sig av upplevelser och idéer. Det 
är också tänkt att aktiviteten ska styrka deltagarnas lojalitet till företaget. En 
incitamentresa inkluderar konferenser, seminarier, underhållning, evenemang (sport 
eller kultur) luncher och banketter. [3] 
 
 
 

2.4 Beskrivning av olika typer av lokaler 
Följande hallar och lokaler inryms oftast i en kongressbyggnad [3];  
 
Hallar för kongresser 
Kongresshallar är dimensionerade för att inrymma ett stort antal delegater. Det finns 
olika typer av sätesgrupperingar, täta grupperingar eller teatergrupperingar. Hallen 
behöver kompletteras med ett antal flexibla mötesrum för mindre 
gruppsammanträden. För statliga organ krävs en mer parlamentariskt utformad hall. 
Sätesplaceringen bör här vara halvcirkelformad, hästskoformad eller rektangulärt 
öppen och ibland tvåsätig, för huvudman och dennes rådgivare. Regeringsmöten och 
andra officiella toppmöten bör ha en radiell sätesgruppering runt ett bord. 
 

Hallar för konvent 
Konventioner hålls i offentliga hallar, centrum för konvent och utöver detta på hotell 
som erbjuder balrum och bankettsalar. 
 
Hallar för konferenser 
Sittgruppering runt bord. Dimensioneras för upp till 150 delegater, 30-40 delegater 
är i praktiken mer vanligt. 
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Övriga mötestyper fodrar olika typer av lokaler med specifika utformningskrav för: 
möte, seminarium, föreläsning, workshop, forum, symposium, kommitté, institution, 
kollokvium, poster sessions. Definitionen av dessa mötestyper finns i bilaga 10.  
 
Administration och serviceutrymmen 
För administration och service ska det finnas 
lokaler för personal (kontor, ombytesrum, matsal, förvaring), reception, 
godsmottagning och lager, tekniska installationer och säkerhet (nödutrymmen av 
olika slag). 
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3 Analys av referensobjekt 
Den här delen av rapporten utgör ett kompletterande underlag för att besvara 
frågeställningen vad är ett kongresshus? I kapitel 2 beskrevs detta med avseende på 
behov och med begrepp på ett teoretiskt plan. För att i praktiken lättare förstå 
funktion och sammanhang och vilken inverkan det har på byggnadens utformning 
och arkitektur, har följande tre konsert- och kongresshus: 

 

 Linköping konsert och kongress 

 Norrköping konsert och kongress 

 Uppsala konsert och kongress 

 

analyserats utifrån deras: 

 

- Verksamhet 

- Disponering och kapacitet 

- Konstruktion 

- Arkitektur 

 

De två förstnämnda konsert- och kongresshusen har studerats på plats. Analyserna 
som återfinns i avsnitt 3.1 - 3.3 utvärderas inte med avseende på för- och nackdelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analys av referensobjekt 

14 

3.1 Linköping konsert och kongress 

 

3.1.1 Bakgrund  

Ursprungsidé: Folkets Hus med Konsertsal som har fått verksamhetsnamnet 
 ”Linköping Konsert och Kongress”. Ett samarbetsprojekt mellan 
 Linköpings kommun och Folkets Hus i Linköping. [5] 

Invigd: 1987 [6] 

Arkitekt: Peter Erséus och Armand Björkman, White Arkitekter. [6] 

Hyresgäster: Ca 20 st, de största är Linköpings Konsert och Kongress AB 
 Revisionsbyrån Öhrlings, Kulturskolan, KanalLokal (tv-kanal). [6] 

Kostnad: 235,7 miljoner SEK (inkl. inredning, exkl. tomtkostnad). [5] 

Placering: Konserthusparken, äldsta centrala delarna av Linköping, figur 3.1. 
  

 

  Figur 3.1 Situationsplan - Linköpings Konsert och Kongress. [B1] 

 

Omgivning: Kongresshuset ligger i hörnet av Konserthusparken som i princip 
  bara består av en stor gräsyta omgärdad av större träd och  
  buskage. Huvudentrén ligger i marklinjen och har direkt  
  anslutning till den öppna och luftiga parkmiljön. Platsen uppfattas 
  som offentlig och inger trygghetskänsla. Omgivningen närmast 
  parken består av mycket gamla stenhus och en del äldre trähus. 
  Exempel på dominerande byggnader i närmiljön är domkyrkan 
  och den medeltida borggården. Två fasader av kongresshuset 
  avgränsas av större gator där kvarteren har hög förtätning. 



Analys av referensobjekt 

15 

3.1.2 Verksamhet 

Byggnaden används huvudsakligen för [7]: 

- Konserter och enklare teateruppsättningar. 

- Kammarmusikarrangemang 

- Banketter med eller utan dans. 

- Utställningar 

- Kongresser, konferenser, möten. 

- Bar-, restaurang- och kaféverksamhet. 

- Ungdomskulturverksamhet 

- Betydande kontorsverksamhet i de översta våningsplanen. 

 

3.1.3 Disponering och kapacitet 

 

Figur 3.2  Volymskiss - Linköpings konsert och kongress. (visualisering: Jacob Nilsson) 

 

Linköping konsert och kongress är i huvudsak i två våningsplan. Området mellan lilla 
entrén, Garden och Operan har även verksamhet i källarplan. Bortre utrymmena i 
figur 3.2 bortom Crusellhallen och Garden är i fyra till sex plan. Uppgift om 
bruttoarea saknas, men uthyrningsbar yta är 21 750 m2 [6]. 
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En förenklad uppdelning av rumsfunktioner är enligt nedanstående. Drift-, service- 
och personalutrymme bearbetas inte här, men anges schematiskt i avsnitt 4.2.2. 
 
Konsert och konferens – Utrymmen för större folksamlingar för 
konserter/konferenser. Utgörs av 5 huvudlokaler, varav den största har 1200 
sittplatser (Crusellhallen). Minst av dessa lokaler har plats för max 150 sittplatser 
(Verdefoajen). 
 
Utbildning och konferens – Utrymmen för mindre sammanslutningar till exempel 
föreläsningar, möten och konferenser. Utgörs i huvudsak av 4 utrymmen med 
vardera 60 – 90 sittplatser. 
 
Restaurang/Kök – Innefattar restaurangavdelning och storkök samt kafé. Maximal 
kapacitet för till exempel banketter är 1500 gäster. 
 
Underhållning – Festlokal, utrymmen för mindre scenframträdanden, barfaciliteter 
med mera. Utgörs främst av tre lokaler, varav den största är Garden med 
maxkapacitet på 500 sittplatser. 
 
Loge – Utrymmen för gäster, artister. Idag används tre stycken, yta 38 m2 – 51 m2. 
 

3.1.4 Konstruktion  

Trapphus: Platsgjuten och/eller prefabricerad betong. 
 
Vertikalt bärverk: Huvudsakligen av armerad betong.  

 

3.1.5 Arkitektur 

I följande avsnitt bygger analysen på Charlesons ”Structure as architecture” *18+. Här 
undersöks arkitekturen övergripande utifrån bärande delar/strukturer i byggnaden. 
Anledningen är att medvetandegöra stommens interiöra och exteriöra påverkan på 
rummet och dess utformning. Ord i kursiv stil är begrepp enligt [18]. 

 

Byggnadsexteriör 

Exteriört består byggnaden i huvudsak av gula tegelväggar. Fasaden är relativt slät 
och avslöjar inget om bärande system, en så kallad gömd konstruktion, se figur 3.3. 
Vid entrén visas dock konstruktionen på ett medvetet och överdrivet sätt. Här vilar 
blåa grova takstålbalkar på blåa stålpelare, se vänstra bilden i figur 3.4.   
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Figur 3.3. Exteriör, Linköpings konsert- och kongressbyggnad. Konstruktionen är gömd i exteriören 
förutom i entrén där kontrasterande blåa stålbalkar och pelare bär upp det utkragande entrétaket. 
Foto: Dennis Gustafsson 

 

Arkitektoniskt är det en uttrycksfull massiv monumental konstruktion som håller upp 
ett halvcirkelformat entrétak, vilken bryter de raka exteriöra linjerna i övriga 
byggnaden. Entréfasaden är däremot i sig neutral, det vill säga följer närliggande 
fasaddelar. Den gula tegelfasaden tas även in i huvudstråket mellan huvudentréerna 
och foajén – inne och ute blir här tydligt kopplad, se högra bilden i figur 3.4. 
 

Figur 3.4. Till vänster: Entrén, utkragande tak bärs upp av stålbalkar och stålpelare av 
standardprofiler. Till höger: Huvudstråket mellan entréerna. Den gula tegelfasaden tas in och bidrar 
till att interiör och exteriör blir tydligt kopplade. Foto: Dennis Gustafsson 

 

 

Byggnadsfunktion 

Samlingsplatsen Garden är en inbyggd uteplats. Det överbyggda glastaket bärs upp 

av fackverkstakstolar där spännvidderna är anpassade till de tidigare ytterväggarna. 

På detta sätt optimeras rumsfunktionen och man uppnår en maximerad flexibilitet, 

se vänstra bilden i figur 3.5. 
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Figur 3.5. Till vänster: Garden med sina stålfackverkstakstolar. Fackverkstakstolarnas dimensioner är 

smäckra i förhållande till takstolarnas spännvidder. Till höger: Pelarallé i foajén. Allén verkar både 

rumsindelande och flödesförstärkande. De ovanpåliggande balkarna bildar raka linjer i flödets 

riktning. Överst sadeltak i glas med nocken längs gångens centrumlinje, vilken också bidrar till 

flödesriktningen. Dagsljuset från glastaket reflekteras på alléns vita släta ytor och det gör att allén 

känns luftig och öppen. Foto: Dennis Gustafsson 

 

I foajén har konstruktionen använts för att skapa indelade utrymmen. Pelarallén i 

foajén delar in funktionsutrymmena i en receptionsdel och en restaurang/bardel, se 

högra bilden i figur 3.5. Huvudstråket kantad med pelare ger en rumsindelning i dess 

längsriktning men även en flödesförstärkning. Det senare gäller även för pelarallén i 

foajén in till samlingsplatsen ”Garden”. 

På ett par ställen i byggnaden har den bärande konstruktionen en cirkulär formation. 

Tolkningen av rumsfunktionen blir otydlig på grund av små oidentifierbara 

utrymmen utanför pelarcirkeln. Konstruktionen ger här såväl en avbrytande funktion 

som en interiört inramande konstruktion, se figur 3.6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 3.6. Lokal ”underground”. Från början ett 
videotek men är nu en matsal för kulturskolan. 
Pelarna verkar både inramande men samtidigt 
avbrytande eftersom utrymmena i 
pelarformationens periferi är små och dess 
användning begränsad. Foto: Dennis Gustafsson 
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Interiör konstruktion 

Medveten synlig interiör konstruktion återfinns främst i foajén och huvudstråket 

mellan entréerna. Pelare såsom takstolsbalkar har en klar framtoning även om de är 

vitmålade och kan betraktas med neutral ytstruktur, se figur 3.7. Byggnaden i sin 

helhet har konstruktionsmässigt upprättats med flera utrymmen och flera volymer. 

Tydligaste exemplet på detta är huvudstråket med sin pelarstruktur och närliggande 

bärande väggar. 

 

 

Figur 3.7. Till vänster: Huvudstråket mellan entréerna är ett tydligt exempel på att byggnaden är 

uppdelad i flera olika volymer med tillhörande rumsutrymmen. Till höger: Marmorfoajén vid entrén. 

De massiva takbalkarna av limträ och betongpelarna smälter in med omgivande interiör tack vare sin 

neutrala ytstruktur. Foto: Dennis Gustafsson 

 

Konstruktion detaljutformning 

Temat i konstruktionen hos byggnaden är generell utformad efter byggnadsfunktion. 
Exempel är konsertsalen (Crusellhallen – vänstra bilden i figur 3.8) och Garden. 
Däremot i foajén avbryter konstruktionen byggnadsfunktionen vilken ger en mer 
svårttolkad placering av bärande pelare. 

 

Ur ett estetiskt perspektiv genomsyras byggnaden av ett enkelt konventionellt pelar-
balksystem, det vill säga en funktionell konstruktion. Lasterna upptas av vertikala 
betongpelare och massiva limträ/stålbalkar som ger uttryck av en tung konstruktion. 
Samtidigt är detaljeringsgraden relativt låg med raka, släta odekorerade balkar. 
Pelarna har delvis inslag av stilrena detaljeringar i form av enkla linjer och 
kvadratiska mönster, se högra bilden i figur 3.5 och 3.8. 
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Figur 3.8  Till vänster: Konsertsalen, benämnd Cruselhallen. Fackverkstakstolarna i taket är ett tydligt 

exempel på att konstruktionen i sitt stora hela är utformad efter byggnadsfunktion. Med hjälp av 

fackverstakstolarna tillåts stora spännvidder, således utesluts pelare som annars hade verkat störande 

för rumsfunktionen. Till höger: Marmorfoajén. Betongpelarna har en vitmålad slät yta, dekorerad med 

lätt försänkta linjer och kvadrater i guldfärg. Foto: Dennis Gustafsson 

 

Konstruktion och ljus 

I foajén, Garden och huvudstråket utgörs taket av stora glaspartier. Den bärande 

konstruktionen är estetiskt relativt späd och bidrar därför till stort ljusinsläpp, man 

använder konstruktionen som ljuskälla. Tydligaste exemplet är Garden med sina 

smäckra fackverkstakstolar, se vänster bild i figur 3.5. Samtidigt på ovan nämnda 

platser utom i Garden har interiöra pelare och takstolsbalkar relativt stora ljusa släta 

ytor och fungerar då som reflekterande konstruktion. I pelarallén i foajén utnyttjas 

också dagsljuset för att förstärka upplevelsen av rummet. Här släpper takfönsterna in 

ljus och förstärker den vertikala bärningen, men även rumsvolymkänslan i pelarallén 

höjs med hjälp av de höga horisontella bärande balkarna (höger bild i figur 3.5). 

Arkitektoniskt är konstruktionen modifierad av ljus. 

 

Representation och symbolism 

Detta är inte undersökt och därför görs ingen tolkning av arkitektens symboliska 
intentioner med byggnaden. 
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3.2 Louis De Geer konsert och kongress - Norrköping 

 

3.2.1 Bakgrund  

Ursprungsidé: Utnyttja ett centralt läge genom att återanvända gamla 
 industrilokaler. Bevarandet av det industriella uttrycket i 
 arkitekturen är en av hörnstenarna i utformningen, såväl interiört 
 som exteriört. 

Invigd: 1994 [8] 

Arkitekt: Lund & Valentin Arkitekter AB, Göteborg. [9] 

Hyresgäster: Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping AB. Helägt av  
 Norrköpings kommun.[10] 

Kostnad: 192 miljoner SEK (inkl. inredning, exkl. tomtkostnad). [9] 

Placering: Holmens bruk, Industrilandskapet i centrala Norrköping, alldeles 
 intill strömmen, se figur 3.9. 

 
 Figur 3.9 Situationsplan - Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping. [B2] 

 

Omgivning: Konsert och kongressbyggnaderna ligger längs strömmen i en 
 äldre industrimiljö från 1850-1920-talet. Många av husfasaderna 
 är i så kallad ”norrköpingsgul” färg eller i rött tegel *11+. 
 Kongresshuset med tillhörande byggnader, är en del av ett 
 större byggnadskomplex som utgörs av gamla industrilokaler. 
 Hela formationen bildar en större asfalterad innergård med 
 parkeringar och lastangöringar. Kvarteret avgränsas med vatten i 
 två fasadriktningar. De två andra fasadsidorna avgränsas dels av 
 en större gata och dels av gamla industribyggnader. Omgivningen 
 har relativ hög förtätning. Läget vid vattnet ger en spännande och 
 dynamisk omgivning som andas industrihistoria. Stadsdelen tillhör 
 ett av Norrköpings äldsta bebyggda områden. 
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3.2.2 Verksamhet  

Byggnaderna används huvudsakligen för [10]: 

- Konserter och mer avancerade teateruppsättningar. 

- Banketter, utställningar. 

- Kongresser, konferenser, möten. 

- Bar-, restaurang- och kaféverksamhet. 

- Norrköpings symfoniorkester 

 

3.2.3 Disponering och kapacitet 

 

 

Figur 3.10  Volymskiss - Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping. 
  (visualisering: Dennis Gustafsson) 
 

De Geer konsert och kongress i Norrköping utgör flera enskilda huskroppar, figur 
3.10.  Huvudbyggnaden med De Geerhallen är högst med uppåt 7 våningsplan. 
Anläggningen har en komplex planlösning med halvplan och tunnlar mellan 
byggnaderna. Samtliga huskroppar innefattar De Geer konsert och kongress. I 
konferensbyggnaden finns verksamheten dock på bara ett plan. Anläggningens 
bruttoarea är ca 13 500 m2 [9]. 
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En förenklad uppdelning av rumsfunktioner är enligt nedanstående. Drift-, service- 
och personalutrymmen bearbetas inte här, men anges schematiskt i avsnitt 4.2.2. 
 
Konsert och konferens – Utrymmen för större folksamlingar för 
konserter/konferenser. Utgörs av 3 huvudlokaler, varav den största har 1299 
sittplatser (De Geerhallen). Den minsta av dessa lokaler har plats för max 600 
sittplatser (Flygeln). 
 
Utbildning och konferens – Utrymmen för mindre sammanslutningar till exempel 
föreläsningar, möten och konferenser utgör 13 salar. Störst av dessa är 
Trozellirummet alternativt Hemeryckssalen som båda har en maxkapacitet på 200 
sittplatser. 
 
Restaurang/Kök – Innefattar restaurangavdelning och storkök samt kafé. Maximal 
kapacitet är 3250 kuvert. 
 
Underhållning – Festlokal, utrymmen för mindre scenframträdanden, barfaciliteter 
med mera. Denna lokaltyp kan inte konkret utpekas i byggnaden. 
 
Loge – Utrymmen för gäster, artister. Sju specifika loger anges. Största utrymmet är 
på 107 m2 (artistfoajé med tillhörande rum) och minsta på 12 m2. 
 
 

3.2.4 Konstruktion 

Trapphus: Uteslutande stålkonstruktioner i foajé utanför de Geerhallen. 
 Vad som kan noteras i övrigt är betong. 

Vertikalt bärverk: Huvudsakligen av stål i foajé utanför de Geerhallen. Betongpelare 
 i entrébyggnaden. Övriga byggnader inte undersökta.  

Bjälklag: Foajéplanen utanför de Geerhallen bärs upp av stålbalkar, likaså i 
 entrebyggnaden och i Flygeln. Byggnaden Vingen (konferens- och 
 utbildningslokalerna) och värmekyrkan har inte undersökt. 

 

3.2.5 Arkitektur 

I följande avsnitt bygger analysen på Charlesons ”Structure as architecture” *18+. Här 
undersöks arkitekturen övergripande utifrån bärande delar/strukturer i byggnaden. 
Anledningen är att medvetandegöra stommens interiöra och exteriöra påverkan på 
rummet och dess utformning. Ord i kursiv stil är begrepp enligt [18]. 
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Byggnadsexteriör 

Louis De Geer konsert och kongress är ett byggnadskomplex beståendes av 5 
huskroppar som alla är uppförda under olika tidsepoker. Byggnadsfasaderna har 
ändrats flera gånger, vilket idag ger en stor variation av exteriöra uttryck. 
Entrébyggnaden som tidigare varit maskinhall och De Geerhallen som varit 
massakokeri, båda deras exteriörer ger uttryck för industriell känsla med sina gula 
tegelfasader. Byggnaderna var industriellt verksamma 1600-1970. [8] 
Entrébyggnadens exteriör förstärker den industriella känslan, genom att 
betongpelarna synliggörs svagt utskjutande och upprepar sig symmetrisk längs 
fasadens långsida. Vid det utkragande taket utanför huvudentrén framträder 
betongpelarna från fasaden i sin fulla volym, samtidigt som de bär upp grova 
betongbalkar. Här råder en massiv monumental konstruktion. Pelare, balkar och tak 
uttrycker sig med raka och ortogonala linjer i exteriören, se figur 3.11. 

 

 
Figur 3.11  Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping – Entrébyggnaden med sitt industriella 
 fasaduttryck och sin massiva monumentala konstruktion i huvudentrén. [B3] 

 

Konferensbyggnaden (Vingen), Värmekyrkan och De Geerhallen har alla en 
traditionell putsfasad, det vill säga en slät fasad där konstruktionen inte är synlig. 
Flygelns struktur är också gömd men har en plåtfasad. Värmekyrkans exteriör vittnar 
om 1920-talets klassicism med sin vitputsade fasad och vertikala långsmala fönster 
med bågvalv i överkanten, figur 3.12. 
 

 

 

Figur 3.12 Värmekyrkan till 
höger i bild. Under tidigt 
1900-tal användes 
byggnaden som 
ångkraftscentral och försåg 
textil- och pappersindustrin 
med energi. [B4] 
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Majoriteten av byggnadskonstruktionerna är exteriört gömd, men vid huvudentrén 
syns delar av konstruktionen tydligt. Strukturen i huvudentrén är en fortsättning på 
övriga byggnaden i exteriören. Därför uttrycket sig den synliga konstruktionen i 
exteriören neutralt. 
 

Materialvalen i entrébyggnaden och foajén till De Geerhallen har mer stål- och 
plåtkaraktär än exteriören, som domineras av betong och sten. Pelarna i exteriören 
synliggörs även i interiören men har då en yta av gulmålat murbruk. Detta gör det 
svårt att entydigt bestämma om exteriören är kopplad eller frånkopplad interiören, 
tolkningen beror på vilken del av entrébyggnaden som avses. I de övriga 
huskropparna De Geerhallen, Flygeln, Värmekyrkan samt konferensbyggnaden 
verkar exteriören och interiören frånkopplade. 
 
 

Byggnadsfunktion 

De olika byggnaderna i konsert och kongress-området har tydligt separerade 

funktioner. I till exempel Flygeln utnyttjar man byggnadens area maximalt genom en 

höj och sänkbar publikläktare i konsertsalen. Det frigjorda utrymmet under läktaren 

(då den är upphissad) används bland annat till foajé i konsertpauserna och 

utställningshall. På detta sätt optimeras den möjliga användningen av rumsarealen 

och en maximerad flexibilitet uppnås. 

 

 
 

Figur 3.13  Konsert- och teaterlokal Flygeln – fristående huskropp med höj- och sänkbar publikläktare, 

 vilket skapar maximal flexibilitet. Till vänster: Inne i aulan då läktaren är nedsänkt. 

 Till höger: Utrymmet under nedsänkt läktare. Vid upphissad läktare används ytan bland 

 annat till utställningsyta/extra foajé. Foto: Dennis Gustafsson. 

 

I entrébyggnaden finns tydliga exempel där konstruktionen ger en interiört 

inramande konstruktion. Byggnadens ståltrappor, bjälklag samt taket i foajén bärs 

upp av stålbalkar och stålpelare, vilka är placerade utmed ytterväggarnas insida och 

är förankrade i byggnadens kärna - De Geerhallen, se figur 3.14. 
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Från entréplanet i entrébyggnaden leder en trappa ner till Trozelligalleriet som 

används som mäss- och bankettsal. Trozelligalleriet delas in i tre avlånga rumsliga 

enheter med hjälp av en pelarallé i betong. I arkitektoniska termer definierar detta 

indelade utrymmen med en tydlig flödesförstärkning, se figur 3.15. 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.14 Foajén till De 

Geerhallen. Stålskelettet 

längs väggar och tak verkar 

inramande. Även bjälklag 

bidrar till inramningen. 

Foto: Dennis Gustafsson.  

 

 

Figur 3.15 Trozelligalleriets 
pelarallé medger en 
flödesförstärkning och 
rumsindelande funktion. De 
ljussatta takstålbalkarna 
med runda hål exemplifierar 
begreppet konstruktion som 
ljuskälla. 
Foto: Dennis Gustafsson. 

 

 

Interiör konstruktion 

Synlig interiör konstruktion återfinns 

främst i entrébyggnadens foajéer och  

Trozeilligalleriet. Pelare, balkar och tak-

balkar har en klar industriell profil och  

kan relateras till uttryckt ytstruktur. 

Balkar och pelare i betong har en skrovlig 

ytstruktur som ger en rå miljökänsla.  

Balkar och pelare i stål är av standard-

element där skruvförband och bultar 

exponeras, det här förstärker den         

industriella känslan, se figur 3.16.     

 

Figur 3.16 Mötet stålbalk och betongpelare ger 
en industriell framtoning. Foto: Dennis 
Gustafsson. 
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Konstruktion detaljutformning 

Temat i konstruktionen hos byggnadskomplexet är generellt utformad efter material 
och konstruktion. Fysiskt utgör det ett enkelt traditionellt pelar-balksystem med 
ändamålsenlig utformning där få ingående konstruktionsdelar exponeras. Systemet 
kan beskrivas som både en funktionell konstruktion och en enkel konstruktion. 
Vidare upptas lasterna både av massiva betongbalkar/betongpelare samt lättare och 
mer smäckra stålbalkar/stålpelare, vilket även gör det bärande systemet till en 
kombination av tung konstruktion och lätt konstruktion. 
Generellt sätt kan byggnadernas konstruktion beskrivas som odekorerad 
konstruktion med raka, släta och odekorerade balkar och pelare. Däremot finns 
inslag av detaljering i entrébyggnaden. Ett exempel är i Trozelligalleriet med sina 
grova betongpelare och balkar från den forna industriella epoken. Här exponeras 
både huvudarmering och byglar på ställen där ytbetongen har fallit bort, se figur 
3.17. En något högre detaljeringsgrad kan även noteras i foajén till De Geerhallen. 
Konstruktionens infästningar avslöjas här med synliga bultar och muttrar som 
påminner om byggnadens tidigare industriella funktion, se figur 3.16. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Konstruktion och ljus 

Ljuskällorna i taket i Trozelligalleriet är placerad nära takbalkarna, konstruktionen 
reflekterar ljuset och ger upphov till reflekterande konstruktion. Hålen i balkarna 
fungerar i sig som sekundära ljuskällor som släpper igenom ljuset. Effekten blir 
konstruktion som ljuskälla och visas i figur 3.15. 

 

Representation och symbolism 

Intentionen verkar vara att ge avtryck från den dåtida fabriksmiljön i byggnaden. 
Detta gäller främst entrébyggnaden och värmekyrkan. Den ursprungliga 
konstruktionen och den i efterhand tillbyggda bär på ett symbolvärde för den forna 
industri som ägt rum i byggnaderna. I detta sammanhang utgör konstruktionen en 
symbolism för detta. 
 
 

Figur 3.17 Massiv betongbalk i 
Trozelligalleriet. Ytbetongen har 
fallit bort så att byglar och 
huvudarmering exponeras, vilka 
bidrar till dekoration. 
Foto: Dennis Gustafsson. 
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3.3 Uppsala konsert och kongress 

 

3.3.1 Bakgrund  

Ursprungsidé: Ett modernt hus för alla, en karaktärsbyggnad för ett 
 framtidsinriktat Uppsala som ska samla stadens kultur- och 
 musikliv.[12] 

Invigd: 2007 [13] 

Arkitekt: Henning Larsens Architects. [13] 

Hyresgäster: Uppsala Konsert & Kongress AB som är helägt av Uppsala 
kommun.  Musik i Uppland och som styrs av landstinget. [14] 

Kostnad: ca 584 miljoner SEK [13] 

Placering: Vaksala Torg, centrala Uppsala. 

 

 

 Figur 3.18 Situationsplan - Uppsala konsert och kongress. [B5]  

 

Omgivning: Kongresshuset ligger i en öppen torgliknande omgivning med 
 trädplanteringar. På entrésidan i nordost ligger Vaksala torg i 
 direkt anslutning till byggnaden. Detta är största torget i stadens 
 östra del.  Den öppna platsen inramas med större gator förutom i 
 öster, där en cykelbana är dragen. Närliggande bebyggelse består 
 mestadels av 4-5 våningshus från olika tidsepoker. 
 Karaktärsgivande byggnad är den gröntonade Vaksalaskolan vid 
 östra sidan av torget. [12] 
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3.3.2 Verksamhet  

Byggnaden används huvudsakligen för: 

- Konserter och enklare teateruppsättningar. 

- Banketter, utställningar, dans, mindre rock-, pop-, och klassiska konserter. 

- Kongresser, konferenser, möten. 

- Bar-, restaurang- och kaféverksamhet. 

- Musik och kultur för barn och ungdom. 

- Viss kontorsverksamhet. [12][14] 

 

3.3.3 Disponering och kapacitet 

 

Figur 3.19  Volymskiss - Uppsala konsert och kongress. (visualisering: Jacob Nilsson) 

 

 

Enligt figur 3.19 är Uppsala konsert och kongress en relativt hög byggnad i 8 
våningsplan (inklusive källareplan, visas ej i figur 3.19). Eftersom dess yttre 
dimensioner i plan är relativt små (ca 47 m x 60 m), har de största aulorna placerats 
ovanpå varandra. Stora salen ligger först på fjärde våningen. Planlösningarna är 
kompakta med välstrukturerade vertikala kommunikationsvägar. Bruttoarean uppgår 
till ca 14 600 kvm [13]. 
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En förenklad uppdelning av rumsfunktioner är enligt nedanstående. Drift-, service- 
och personalutrymmen bearbetas inte här, men anges schematiskt i avsnitt 4.2.2. 
 
Konsert och konferens – Utrymmen för större folksamlingar för 
konserter/konferenser. Utgörs av 4 huvudlokaler, varav den största har 1140 
sittplatser (Stora salen). Den minsta av dessa lokaler har plats för maximalt 130 
sittplatser (Lilla salen). 
 
Utbildning och konferens – Utrymmen för mindre sammanslutningar till exempel 
föreläsningar, möten och konferenser. Utgörs i huvudsak av 9 utrymmen där den 
minsta har 16 sittplatser och den största 44 sittplatser. 
 
Restaurang/Kök – Innefattar restaurangavdelning och storkök samt kafé. Maximal 
kökskapacitet är för 1040 kuvert. Byggnaden har också på entréplan ett kafé. 
 
Underhållning – Festlokal, utrymmen för mindre scenframträdanden, barfaciliteter 
med mera. Denna lokaltyp kan inte konkret utpekas i byggnaden. 
 
Loge – Utrymmen för gäster, artister. Finns på de övre planen, sex stycken som 
varierar från 12 m2 – 43 m2. 

 

3.3.4 Konstruktion  

Grundläggning: Vilar på betongpålar. I källarplan och plan 1 utgör stommen 
 platsgjuten betong. 

Trapphus: Platsgjuten betong, även stomstabiliserande väggar i plan 2 - 8 
 utgörs av platsgjuten betong. 

Vertikalt bärverk: Huvudsakligen av stål.  

Bjälklag: Betongmellanbjälklag av samverkanstyp (ingjutna eller 
 underliggande stålbalkar). Taket av betong eller HD-plattor 
 vilande på fackverksbalkar av stål. [12] 

 

3.3.5 Arkitektur 

Arkitekturanalysen av Uppsala konsert och kongress skiljer sig jämfört med de två 
tidigare analyserna av referensobjekt. Anledningen är att byggnaden inte undersökts 
på plats och det är därför svårare att få en konkret bild av form och yta, än mindre 
konstruktionens inverkan på arkitekturen. I följande avsnitt beskrivs arkitekturen 
mycket kortfattat utifrån en artikel [13]. 
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Uppsala konsert och kongresshus är utformat i modernt formspråk. Avsikten är ett 
nutida identitetsskapande byggnadsverk i den historiska staden. Exteriört består 
fasaden av blanka rektangulära metallplattor, vinklade i vertikalled. Huvudtemat för 
tankarna till en kristall, vilket är tidtypiskt för nuvarande skandinavisk arkitektur. I 
fasaden löper spalter i glas, både horisontalt och vertikalt, se figur 3.20. Det stora 
kommunikationsstråket sker just i den lodräta spalten som är genomgående i 
byggnaden. Interiört i foajén är färgtonen i relativt röda mättade färger kombinerad 
med metalliska och reflekterande ytor, som figur 3.21 och 3.22 åskådliggör. De två 
mellanstora auditorierna under stora salen har ett mer organiskt uttryck med laserad 
ask/svartbränd ek på väggytorna, vilket figur 3.23 visar. Det kristallina formspråket i 
fasaden återkommer interiört i flera utrymmen. 

 

Figur 3.21 Interiör – 
foajé några 
våningar ovan 
entréplan. Foajén 
sträcker sig längs 
fasaden runt hela 
byggnaden 
”spalten”. De större 
aulorna i Uppsala 
konsert och 
kongress är belägna 
minst en våning upp, 
varav den största 
har scengolvet tre 
våningar ovan 
markplan [B7]. 

 

 

Figur 3.20 Uppsala 
konsert och 
kongress. Vy med 
bakre entrén i den 
lodräta spalten. [B6] 
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Figur 3.23  Interiör – ett av de två mellanstora auditorierna under stora salen i Uppsala konsert och 
 kongress. Till skillnad från stora delar av övrig interiör är materialtemat här mer 
 organiskt. Väggarnas ytfinish domineras av laserad ask och bränd ek .Notera 
väggbeklädnadens koppling med exteriören. [B7] 

 

 

 

Figur 3.22 Interiör – 
foajé i den lodräta 
spalten som är 
genomgående i 
byggnadens 6 av 8 
våningsplan. Den 
röda mättade färgen 
är ett av 
karaktärsdragen i 
Uppsala konsert och 
kongress. [B6] 
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4 Förslag - utformning 
 

4.1 Platsens förutsättningar 
 

Föreslagen plats för kongressbyggnaden utgår från en idéutredning av det framtida 
stationsområdet söder om Munksjön. Använt material är uteslutande den föreslagna 
stadsstrukturen och vägnätet. För den valda platsen bearbetas endast den 
närliggande omgivande miljön och då översiktligt med hjälp av Jönköpings 
stadsbyggnadsvision 2.0. Vidare görs undersökning också med hjälp av 
rekognoseringar av den fysiska platsen samt översiktlig identifiering av dagens 
innerstadsmiljö i Jönköping. [2] 

 

4.1.1 Planerad stadsstruktur 

Framtidsscenariot för södra Munksjön är tät stadsbebyggelse där ett stationsområde 
för snabbtåg utgör en ny central stadsdel i Jönköping. Flera utredningar om hur detta 
bör utformas har gjorts. Det främsta alternativet idag presenteras i figur 4.1.  
 

 
                       

Figur 4.1  Planerad stadsstruktur söder om Munksjön. Här syns den nya stadskärnan som domineras 
 av stationsområdet och en tänkt märkesbyggnad (förslagsvis ett kontorskomplex eller 
 publik mötesplats). [B8]  
 

Förslaget av stadsdelsplan visar att närmast Munksjöns strand domineras 
bebyggelsen av bostäder och grönområden. Söder om detta avgränsas 
bostadsområdena från resten av stadsdelen av Kämpevägen, som markerar ett 
tydligt flöde i ett väst-östligt huvudstråk längs stationsområdet och dess närmiljö. På 
motsatt sida om stationsområdet ligger på samma sätt Barnhemsgatan som en tydlig 
stadsrumsavskiljare. Söder om denna avsätts mark för kommersiella syften och 
publika evenemang. Den sneda svarta rektangeln vid stationsområdet i figur 4.1, 
visar också en föreslagen märkesbyggnad. Intentionen är någon form av 
kontorskomplex eller publik mötesplats, exempelvis ett kongresshus.  
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Stadsdelsplanen är schematisk och bygger på en rad samhällsfaktorer på ett 
övergripande plan, till exempel antalet bostäder inom ett större område eller 
effekten av raka kvartersstrukturer. Närmast stationsområdet specificeras även vissa 
rekommenderade bygghöjder och generella krav/önskemål, för såväl 
stationsområdet som för stadsområdet i stort söder om Munksjön. De mest 
relevanta kraven att ta hänsyn till i detta examensprojekt är bland annat: 
 
- Låt stadsutvecklingen utgå från stadslivet i den nya stadskärnan, så att stationen 
 blir del av en stadsdel i Jönköping. 
- Gör Munksjön till ett parkrum som förenar hela Jönköping. 
- Ge chans till stadsutveckling och ett vitalt lokalt stadsliv. 
- Knyt all lokal kollektivtrafik till en stationsentré. 
- Låt stationen vara en del i ett identitetsbygge. 
 
Ambitionen är att Jönköping ska uppfattas som en storstad vad gäller utbud som 
idrott, mötesplatser, kultur, föreningsliv, handel och kommunikationer, men att 
detta görs med en småskalighet som ger invånarna och besökarna en känsla av 
trygghet och delaktighet. Staden ska vidare upplevas som attraktiv med avseende på 
till exempel rekreation och grönska för såväl boende som besökare. Ett starkt 
önskemål är också att den nya stadskärnan ska innehålla en blandning av bostäder, 
service, arbetsplatser och ett stationstorg där huvudstråk och strandpromenader 
knyter an. Från stationstorget bör det även finnas en visuell kontakt med dagens 
stadskärna, vilket underbygger en gemensam bild och identitet för ”staden mellan 
sjöarna”. I figur 4.2 ges en vägledning om de fysiska och visuella 
kommunikationsvägarna. 
 

 
Figur 4.2  Nya stadskärnans kommunikationsvägar/kommunikationspunkter i form av gator, torg och 
 visuell kontakt med Munksjön och nuvarande stadskärna norr om Munksjön. [B8]  
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För att uppnå den här visuella kontakten med Munksjön ställs krav på 
byggnadshöjderna. I stadsvisionen anges att märkesbyggnaden bör ha en särställning 
i detta avseende. Visionen är att skapa en ny modern stadsdel med modern 
arkitektur, men utan att förlora tillhörigheten och kontakten med nuvarande 
bebyggelse, speciellt med nuvarande stadskärnan. Tolkningen är att det inte handlar 
om nya enorma skyskrapor, utan mer om spännande arkitektur. Enligt stadsvisionen 
bör speciellt märkesbyggnaden ha position och dominans som presenteras i figur 
4.3. Idén är att ge en utsiktsplats över såväl den nya stadskärnan som övriga staden 
med Munksjön och Vättern. 
 
 
 

 
 
 
Figur 4.3 Höjdrelation i nya stadskärnan. Märkesbyggnaden ska dels ge en god utblickspunkt mot 
 nuvarande stadskärnan och dels vara synlig på relativt stort avstånd. [B8] 

 

4.1.2 Val av plats för kongressbyggnaden 

Hur väljs då en lämplig plats för ett kongresshus? Utgångspunkten har varit den nya 
stadsstrukturen där det visuella intrycket fått vara absoluta tyngdpunkten i arbetet, 
det vill säga ingen speciell hänsyn har tagits med avseende på till exempel logistik 
(mer än besökarna själva), energiförsörjning eller rekommendationer från 
miljöutredningar. Vidare har referensobjekten i kapitel 3 gett vägledning om reella 
placeringar i olika miljöer. För dessa syns ett tydligt mönster att objekten lokaliseras i 
tät stadsmiljö. I stadsbyggnadsvisionen 2.0 finns inte dessa förutsättningar, utan 
designarbetet har fått förhålla sig till en hypotetisk stadsbebyggelse. 
 
Ur stadsplanen noteras stora omdragningar av nuvarande vägnät söder om 
Munksjön. Detta gör att det kan vara svårt att finna bra platser för 
kongressbyggnaden genom en direkt rekognosering i dagens fysiska miljö. För att 
identifiera relevanta fysiska områden har en överlagrad karta konstruerats, där 
dagens miljö och stadsplanen framträder tillsammans enligt figur 4.4. Det här 
materialet används i rekognoseringen av potentiella lämpliga platser. 
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Figur 4.4  Föreslagna placeringar av kongressbyggnad relativt nuvarande fastighetsgränser och 
 stadsbyggnadsvisionens kvartersstruktur. [B8] 
 
 

Enligt uppdragsgivaren för projektet är valfriheten av plats relativt stor. Enda 
önskemålet är att kongressbyggnaden har en fysisk eller visuell förankring med den 
nya stadskärnan. Ur detta finner vi tre intressanta alternativ som presenteras i figur 
4.4 och beskrivs nedan;  
 

1. Placeringen är samma som märkesbyggnadens position, det vill säga alldeles 

intill stationsområdet för höghastighetsbanan i stadsbyggnadsvisionen. 

2. Placering längs nya Kämpevägen, det vill säga mitt emot stationshuset och 

busstorget i stadsbyggnadsvisionen. 

3. Placering vid Munksjöns strand. 
 

Alternativ 1 är enligt stadsvisionens intentioner. Läget är centralt och lättillgängligt 
från stationsområdet. Platsen kan uppfattas något inkilat i stadsbilden och objektet 
kan egentligen bara göras synligt från övriga stadsdelar genom att byggas på höjden. 
Alternativ 2 gör kongressbyggnaden mer synlig från stadskärnan själv, via det 
offentliga rummet - busstorget och stationen. Byggnadshöjden bör dock hållas ner 
för att inte skymma utsikten från märkesbyggnaden mot Munksjön. Placeringen 
medger också ett större utrymme för kongressbyggnaden men gör det också lättare 
att synliggöra dess fasad från nya Kämpevägen. Alternativet bryter något mot 
stadsstrukturens bostadsplan.  
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Alternativ 3 är beläget ca 300 m norr om den nya stadskärnan och ger kontakt med 
Munksjöns vatten, vilket anses vara en stor kvalitet. De stora ytorna här ger plats för 
en horisontell utbredning medan byggnadshöjden bör hållas i linje med 
flerbostadshusen. Avståndet till märkesbyggnaden uppskattas vara tillräckligt stort 
för att tillåta vissa höga partier på kongresshuset, utan att skymma utsikten mot 
nuvarande stadskärna. Här finns också möjligheten till en större parkyta i anslutning 
till byggnaden. Nackdelen är att placeringen hindrar vattenkontakt med 
strandpromenaden och delvis flerbostadshusens tillgänglighet till Munksjön. 
 
Med ovanstående fakta har alternativ 3 valts som plats för kongressbyggnaden. 
Främsta motivet är vattenkontakten med Munksjön och möjligheten att kunna 
synliggöra byggnaden från en stor del av staden och strandpromenaden. Dessutom 
ges goda möjligheter att skapa större grönområden i anslutning till byggnaden. Ur 
ett strukturellt perspektiv kan en nord-sydlig axel skapas mellan kongresshuset och 
nya stadskärnan och öka kontakten med Munksjön. Genom detta bryts det starka 
öst-västliga flödet i stadsbilden och gör området runt nya stadskärnan mer 
dynamiskt. Ytterligare ett skäl är att utsikten från märkesbyggnaden kan bli tydligare 
och eventuella grönområden kan komma närmare stationen, se figur 4.5. 
Ett besök på platsen ger också en uppfattning om vilka omätbara värden som är 
viktiga att ta tillvara på, vilket figur 4.5 visar exempel på. 
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Figur 4.5  Dominerande flödesriktningar i den nya stadsdelen. Genom att skapa en nord-sydlig axel 
 mellan märkesbyggnad och föreslagen placering av kongressbyggnad, så skapas en större 
 kontakt mellan stadskärnan och Munksjön. Överst i bild vy över Munksjön från den 
 föreslagna platsen. Foto: Dennis Gustafsson. [B8] 
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4.2 Visuell utformning 

4.2.1 Inspiration och idé 

Den föreslagna platsen för kongressbyggnaden är vid en udde på Munksjöns södra 
strand (avsnitt 4.1.2). Bortsett från närliggande industribebyggelse, så uttrycker 
platsen en friluftskänsla, närhet till djur och växter och utgör dessutom en del av 
strandpromenaden som löper runt hela sjön. Historiskt har stora delar av markerna 
söder om Munksjön varit våtmarker som fyllts igen på grund av stadens expansion. 
Den här exploateringen får anses oundviklig och därmed riskeras även naturvärden 
gå förlorade. 
Grundtanken är att ge uttryck för, påminna om platsens betydelse för den vilda 
faunan, men också vattnets betydelse för livets uppkomst i sig. 
Inspirationskällan till grundformerna för kongressbyggnaden är näckrosblad och 
vattenaloe, vilka presenteras i vänster och höger bild i figur 4.6. Idén är en byggnad 
med stor horisontell utbredning med platta taksektioner i etager, vilket planskissen i 
mitten i figur 4.6 antyder. För att ge formen uppåtsträvande kraft utnyttjas 
vattenaloens lodräta struktur. 
Näckrosor återfinns idag bland annat i södra Munksjön, däremot är vattenaloe utdöd 
sen tidigt 1960-tal, även den fanns i södra Munksjön. [15] 
 
 

 
Figur 4.6  Inspirationskälla till grundform för kongressbyggnad. Till vänster: formation av näckrosblad 
 [B9]. Mitten: Idéskiss i plan av kongressbyggnaden (illustration: Jacob Nilsson),  
 Till höger: Vattenaloe - ger formen ett uppåtsträvande bidrag [B10].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

I skissen i figur 4.6 är också plats redan förberedd för en stor aula. Symboliken för 
den elliptiska formen är en biologisk cell i celldelningsstadium, omfamnad av 
bladverk - ”livets vagga”. Figur 4.7 förmedlar denna liknelse, där aulan till höger i bild 
syns ovanifrån med sittplatssektioner och balkonger vilka framträder som cellkärnor. 
Sammansättningen cell och bladverk blir ett spel mellan mikroskopiska och 
makroskopiska skalor. 
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Figur 4.7  Inspirationskälla till stor aula i kongressbyggnaden. Till vänster: Biologisk celldelning  [B11]. 
 Till höger: Idéskiss till aula i plan (illustration: Jacob Nilsson).  
 
 

Idéskissen i figur 4.6 antyder även en struktur, ett mönster på ytorna. Intentionen är 
att förstärka den organiska känslan, där tankarna förs till en volym infångad i en 
nätliknande växtstruktur. I fasaden görs denna association i kombination med större 
glaspartier som får visualisera vattenspeglar, se figur 4.8. Färgval på fasad är inte 
gestaltade här men visionen är en vit byggnad med gröntonade glaspartier.  
 
 
 

 
 
Figur 4.8  Inspirationskälla till fasadutsmyckning. Till vänster: Idéskiss entréfasad  
 (illustration: Jacob Nilsson). Till höger: Struktur av alg av typ oktod [B12].  
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4.2.2 Dimensioner och placering 

Den arkitektoniska idén för kongresshuset är en starkt inspirerad organisk form 
enligt avsnitt 4.2.1. Motivet är också att skapa en byggnad som skiljer sig i formerna 
från den övriga tänkta bebyggelsen och som ger ett landmärke, både för Jönköping 
som stad, men även ur ett nationellt/internationellt perspektiv. I figur 4.9 
presenteras en volymstudie av förslaget.  
 
Uttrycket följer grundidén 
med runda former och platta 
taksektioner i etager. 
Byggnadskärnan är uppdragen 
mellan fyra höga ”stjälkar”, 
det vill säga vattenaloerna. I 
figur 4.9 syns också att 
entréfasaden utgör den 
största sammanhängande 
fasadytan. På var sin sida om 
denna avtar byggnadshöjden 
och breder ut sig i det 
horisontala planet likt stora 
näckrosblad. I övre bilden 
skymtar den stora ovala aulan. 
I den vertikala ledden lutar 
fasaderna en aning utåt från 
dess bas, undantaget är den 
stora aulan med närmast 
omslutande byggdelar. Tanken 
är att kärnkroppen inhyser en 
stor öppen foajé i flera plan. 
De stora volymerna på nedre 
planen utgör utställningsytor. 
 Figur 4.9 Volymstudie av förslaget. Överst: Byggnadskärnan 
 placerad mellan fyra ”stjälkar”. Runt om avtagande 
 byggnadshöjd. Nederst: Generellt lutar fasaderna svagt ut i 
 överkanten, undantag är stora aulan med närmast 
 omslutande byggnadsdelar som har helt lodräta fasader. 
 (visualisering: Jacob Nilsson)   

 

Skalmässigt rör det sig om relativt stora dimensioner. Enbart kärnkroppens 
entréfasad omfattar en bredd på ca 60 meter. Byggnadens största dimensioner i 
bredd och djup utgör ca 150 meter respektive 120 m. Detta kan tyckas onödigt stort 
och bryter lite mot stadsvisionens riktlinje om småskalighet, men avsikten är att 
komplettera dagens utställningshallar på Elmia-området i Jönköping. Ambitionen är 
att ge möjlighet till mässor i mindre format i ett centralt läge. Det kan röra sig om till 
exempel bok-, teknik- och kontorsmässor eller större bolagsstämmor. Även kapacitet 
för internationella konferenser på statsnivå finns i åtanke. 
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Enligt avsnitt 4.1.2 placeras byggnadsförslaget vid Munksjöns södra strand. 
Situationsplanen i figur 4.10 visualiseras detta. Entréfasaden är i sydlig riktning mot 
busstorget och stationsområdet, medan stora aulan i norr har Munksjön i 
blickfånget. Planen påvisar också en förändring av strandkanten. Dels fylls udden ut 
och dels skapas en liten vik in i sydvästra hörnet av kongressbyggnaden. 
Strandpromenaden dras runt byggnaden med hjälp av en svängd bro i sydväst. 
Framför entrésidan skapas ett grönområde i form av en park (kongresspark), som blir 
ett promenadstråk mellan kongresshuset och den nya stadskärnan. Längs parkens 
kanter i nord-sydlig riktning finns bostadsområdena kvar. I övrigt bibehålls gatunätet 
enligt stadsbyggnadsvisionen. 

 

 

 

Figur 4.10  Situationsplan med föreslagen kongressbyggnad vid Munksjöns södra strand. 
 (visualisering: Jacob Nilsson, [B8]) 
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På situationsplanen kan kongressbyggnaden uppfattas som stor, men dess 
medelhöjd anses vara i paritet med dagens innerstadsmiljö i Jönköping. En översiktlig 
uppskattning av nuvarande stadskärna visar att de flesta flervåningshus har 3 -5 
våningar. Mindre vanligt men förekommande är 6 - 7 våningar. 
Stadsbyggnadsvisionen förespråkar byggnadshöjder på maximalt 5 våningar närmast 
Munksjön, vilket kan uppskattas till ca 20 meter. I figur 4.11 – 4.12 presenteras 
höjdrelationerna, dels med stadsbyggnadsvisionen och dels referensobjekten 
(kapitel 3) i förhållande till föreslagen kongressbyggnad. I det förstnämnda fallet 
framgår att kongresshusets medelhöjd är ganska väl enligt stadsbyggnadsvisionens 
riktlinjer. Dess torn reser sig över bebyggelsen, men på grund av avståndet till 
märkesbyggnaden uppskattas att en relativ fri utsikt från denna möjliggörs. 
Kongresshusets avtagande byggnadshöjd på sidorna, skapar också siktlinjer ut mot 
Munksjön från lägre utsiktspunkter i den nya stadskärnan. Förslaget visar också att 
dimensionerna är relativt normala jämfört med referensobjektens största 
dimensioner.  

  

 

 

 

Figur 4.11  Höjdrelation mellan den nya stadskärnan och kongressbyggnadens entréfasad. 
 (visualisering: Jacob Nilsson, [B8]) 

 

 

 

 

Figur 4.12  Höjdrelation och största dimension mellan referensobjekten och föreslagen 
 kongressbyggnad i Jönköping. (visualisering: Dennis Gustafsson) 
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4.2.3 Gestaltning 

I detta avsnitt presenteras den slutliga arkitektoniska visualiseringen av förslaget. 
Detaljeringsgraden är vald relativ låg. Vissa material framhävs för att understryka 
effekten av den eller för att hjälpa betraktaren att lokalisera sig. Gestaltningen 
bygger på avsnitt 4.2.1 och 4.2.2. 

Inledningsvis visar figur 4.13 en situationsplan i perspektiv. Dens stora ovala aulan 
mot Munksjön har en tydlig avgränsning relativ huskroppen. Mot entrésidan är 
kongressparken placerad som skärs med en rak stor gågata till stationsområdet. 
Strandpromenaden är utformad i en lätt böj runt kongressbyggnadens norra halva. 
Den nya stadskärnan har inte modifierats förutom området för kongressparken. I 
den här delen är flera huskroppar borttagna för att ge en visuell och fysisk 
kommunikation till stationsområdet. 

 

  

Figur 4.13  Situationsplan i perspektiv. Kongresshuset är placerat på en konstgjord udde ut i 
 Munksjön. Delar av stadsbyggnadsvisionens bostadsområde har modifierats för att skapa 
 en visuell kontakt och fysiskt kommunikationsstråk mellan kongresshuset och 
 stationsområdet (visualisering: Jacob Nilsson). 

 

Den stora ovala aulan i husets norra del har en helglasad fasad mot Munksjön. 
Färgtonen i glaset är svagt blått för att dels dämpa det direkta infallande solljuset, 
men också för att stärka kontakten med Munksjön och himlen. Det beskrivna kan ses 
i figur 4.14, där även de flankerande byggnadsdelarna runt stora aulan också visas. 
Gaveländarna på de sistnämnda avslutas med stora glasrutor och balkonger i olika 
nivåer. 
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Figur 4.14  Kongressbyggnaden i fågelperspektiv, sett från Munksjön. Längst fram i mitten är stora 
 aulan med omslutande byggnadsdelar. Närmast Munksjön slingrar sig strandpromenaden 
 fram förbi byggnaden. Centralt i bakgrunden figurerar märkesbyggnaden med 
 stationsområdet. (visualisering: Jacob Nilsson). 

 

Närmare vyer av stora aulan visas i figur 4.15- 4.16. I den första bilden framgår att 
taket är vattenfyllt (ca 10 cm djupt) glastak. Motivet är att stärka anknytningen till 
vattentemat som är genomgående för hela byggnadens arkitektur. De transparanta 
materialvalen för stora aulan syftar också till att verka för en känsla av öppenhet och 
insyn av beslut och liknande. I figur 4.16 synliggörs symboliken med den ”biologiska 
cellen” från avsnitt 4.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.15 Stora 
aulans vattenfyllda 
glastak. På var sin 
sida har byggnaden 
en omslutande 
karaktär som 
förstärks av fasadens 
horisontella linjering. 
Rastret utgör i själva 
verket solskärmar. 
visualisering: 
Jacob Nilsson. 
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Det översta våningsplanet i kongresshuset är avsett för till exempel banketter och 
baler (se avsnitt 4.2.4).  Det här illustreras i figur 4.17, där den direkta kontakten 
med stora aulans vattenfyllda tak blir tydlig. På samma våningsplan men i 
byggnadens södra del, det vill säga mot entréfasaden visas i figur 4.18 en interiörbild 
av festlokalen.  

 

 

 

Figur 4.17  Vy på översta våningen ute på västra terrassen. Detta är festvåningen och ligger i direkt 
 anslutning till stora aulans vattenfyllda glastak. Betraktaren på terrassen har hela 
 Munksjön och nuvarande stadskärnan i blickfånget (vänster riktning i bild). Sommartid fås 
 kvällssolen i vattenspegeln. (visualisering: Jacob Nilsson). 
 

 

 

 

Figur 4.16 Stora aulan 
sett ovanifrån. 
Sätessektionerna är 
utformade i ovala 
parkett- och 
balkongindelningar. 
Bakgrundsidén är den 
organiska inspirationen 
från avsnitt 4.2.1. 
visualisering: 
Jacob Nilsson. 
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Figur 4.18  Vy på översta våningen i södra delen. Detta är festlokalen och har utsikt mot 
 kongressparken och nya stadskärnan med stationsområdet. (visualisering: Jacob Nilsson). 
 

 

Vidare presentation av interiören väljs stora aulan på grund av dess synliga bärande 
konstruktion. I figur 4.19 är en vy från översta balkongen på östra sidan. Här syns 
balkongernas mjuka former och sätesindelningarnas ovala utformning. Takets 
vattenspegel silar solljuset till ett effektfullt optiskt spel ner i aulan. Mörkläggning av 
lokalen kan styras av LCD-film applicerade på glasytorna. Läktarna är vända mot 
glasfasaden, det vill säga mot norr. Publiken har Munksjön och gamla stadskärnan i 
blickfånget, vilket visas i figur 4.20. 

 

 

Figur 4.19  Vy från översta balkongen på östra sidan i stora aulan. Eftersom salen är rundad har alla 
 platser i princip lika bra sikt mot scenen. (visualisering: Jacob Nilsson). 
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Figur 4.20  Vy från sydväst och lägsta balkongen. Publiken är vänd mot Munksjön och har nuvarande 
 stadskärnan i blickfånget. Bärande konstruktionen tydliggörs och är vald enligt kapitel 5.  
 (visualisering: Jacob Nilsson). 
 

Exteriört på sydsidan är huvudentrén centralt placerad. Området framför entrén 
utgör kongressparken. Den syftar till att ge dels en avkopplingsplats mitt i den nya 
stadskärnan och dels fungera som ett kommunikationsstråk mellan 
kongressbyggnaden och den nya stadskärnan. Parken tjänar också som en viktig plats 
för rymdkänsla, öppenhet och är med tanke på dess läge sannolikt besökt dygnet 
runt.  

 

 

Figur 4.21  Vy över kongressparken. I dess bortre ände ligger kongresshusets huvudentré. I  
 förgrunden men knappt synligt är busstorget. (visualisering: Jacob Nilsson). 
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Närliggande byggnadsformer är anpassade till kongresshusets runda former och ger 
även en lugn känsla till parken. Trots kongressbyggnadens horisontella utbredning 
mot Munksjön, så är vattenkontakten närvarande även på entrésidan. Den lilla 
lagunen till vänster vid entréfasaden i figur 4.21 syftar just till detta. Dagtid kan 
parkens gräsytor tänkas vara plats för rekreation för såväl boende som besökare, se 
figur 4.22. Kongresshusets aktiviteter förväntas bidra med liv och rörelse, vilket även 
den förbipasserande på höghastighetståget kan uppleva, figur 4.23 illustrerar detta. 

 

 

Figur 4.22  Kongressparken - plats för rekreation och samvaro. I bakgrunden syns kongresshuset med 
 dess stora entréfasad. (visualisering: Jacob Nilsson). 
 

 

 

Figur 4.23  Vy från stationsområdet för höghastighetståg. Perrongen är enligt ett av förslagen i 
 stadsbyggnadsvisonen ca 8 meter ovan gatuplan [2]. I bakgrunden – kongresshuset. 
  (visualisering: Jacob Nilsson). 
 

Arkitektoniskt bygger idén på runda former med lutande väggar. Fasad- och 
takmaterialet är i vit blankslipad sten som ska framkalla känslan av en lite fuktig yta. 
De stora glaspartierna i fasaden är indragna och ger balkongutrymme på utvalda 
platser. De stora glasytorna sträcker sig över minst två våningsplan och är delvis 
skärmade av ett nätmönster som ligger i fasadlinjen. Kombinationen ger 
associationer till vatten och vattenväxter. 
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Övriga fönster ligger i fasadlinjen vilket gör att huset upplevs mjukt och lent. 
Eftersom byggnadens centrala kropp har störst avstånd till fasaden, har entréfasaden 
på sydsidan försetts med det största ljusinsläppet. Glasväggen sträcker sig från 
entréplan till översta våningen, det vill säga samtliga offentliga plan ovan marklinjen, 
se figur 4.24. 

 

 

Figur 4.24  Strandpromenaden från västra sidan. Stråket löper norr om kongresshuset närmast 
 Munksjön. (visualisering: Jacob Nilsson). 
 

Flera av de platta stora taksektionerna är utformade som terrasser och kan utnyttjas 
för utomhusaktiviteter som till exempel utställningar. Ytornas omfattande storlek 
bidrar till reflektion och ökat ljusinsläpp in i byggnaden. Fasadens neutrala färg 
nyanseras av en svagt gröntonad kulör i alla fönsterglas (utom stora aulan som har 
svagt blå ton). Upplevelsen blir en byggnad i fri natur med ett lugnande intryck som 
kompensation för dess stora skala. De fyra ”stjälkarna” bidrar till kongresshusets 
karaktär. Deras funktion är nästan uteslutande av estetiska skäl. Tillämpning av 
fasadbelysning på tornens starkt insvängda form möjliggör en byggnad med identitet 
även nattetid, se figur 4.25. 
 

 

Figur 4.25  Vy från väster. Kongresshuset i tidigt morgondis. 
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Nedanstående figurserie 4.26-4.29 presenterar fyra fasadriktningar. 

 

 

Figur 4.26  Fasad mot söder. 

 

 

Figur 4.27  Fasad mot norr. 

 

 

 

Figur 4.28  Fasad mot öster. 

 

 

Figur 4.29  Fasad mot väster. 
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4.2.4 Funktion 

Enligt kapitel 2 och kapitel 3 består en byggnad av den här dimensionen av många 
aktiviteter med komplexa samband. Lokalernas utformning kategoriseras oftast som 
specialiserade, anpassningsbara och temporära. Det funktionella innehållet som den 
här rapporten ger förslag på är endast översiktlig. Rumsindelningarna är schematiska 
och visas som funktionella ytor. Endast de mest centrala kommunikationsvägarna 
synliggörs i form av väggöppningar och trapphus. 
Förslaget presenterar en byggnad där lokaler för möten är huvudmålet, både på det 
privata som på det formella planet. Inriktningen är ett hus som har kapacitet för 
stora folksamlingar. En av huvudidéerna är också att det finns utrymme för både 
stora och små aktiviteter samtidigt i byggnaden. 

Förslaget är utformat i åtta våningsplan. Den delvisa färgsättningen i följande 
planlösningar är skapad för en lättare orientering. Inledningsvis presenteras en 
sektion av kongresshuset, se figur 4.30. Snittet går genom byggnadens geometriska 
centrum i nord-sydlig riktning. Våningsplanen är utformade efter verksamhetstyp, 
där publika ytor är längst ned och högre upp mer avskilda/privata utrymmen. 

 

 

 

 

Figur 4.30  Sektion av förslaget. Snittet löper längs byggnadens centrumlinje i nord-sydlig riktning. 
 Plushöjder anges som färdigt golv (fg) i meter. (visualisering: Jacob Nilsson) 
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Figur 4.31; På markplan som också är entréplan inrymmer huset en stor foajé och 
lokaler för stora folksamlingar, det vill säga utställningshallar. Foajén har flera 
trappor i den ovala öppningen som sträcker sig upp till och med konferensvåningen 
(våning 4). Byggnadens norra del används för anslutning och service till scenerna i de 
två största aulorna. Våning 1 utgör till största del en restaurang för hela byggnaden 
och entré till de två största aulorna. Hörsalarna avses främst för kongresser och 
musikarrangemang. Runt stora aulan finns mindre mötes- och grupprum med utblick 
mot Munksjön. På detta plan är den östra utställningshallen utformad som en bred 
balkong och kan användas för till exempel poster sessions.  

Figur 4.31 Kongresshusets schematiska  
planlösningar på entréplan och våning 1. 
(visualisering: Jacob Nilsson) 
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Figur 4.32; Våning 2 är främst avsedd för friskvård och fritidsaktiviteter. Lokalerna är 
tillgängliga för allmänheten eller kan hyras för exempelvis incitamentresor. I norr är 
entrén till stora aulans första balkong. En del av foajén är kongresshusets hotellfoajé. 
Hotellet är av enklare typ och erbjuder ca 30 rum i tre våningar mot byggnadens 
östra fasad. Våning 3 utgör lokaler för utbildning och administration. Mot 
entréfasaden ligger flera större grupprum för till exempel undervisning och 
workshop. I hörnen ligger två mindre aulor där föreläsningar och seminarier kan 
hållas. Foajén ansluter till tre balkonger i stora aulan. 

Figur 4.32 Kongresshusets schematiska  
planlösningar på våning 2 och våning 3. 
(visualisering: Jacob Nilsson) 
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Figur 4.33; Våning 4 är utformad för större sammankomster. I mitten mot 
entréfasaden ligger stora konferensrummet med mindre sammanträdesrum på var 
sin sida. Våningen har också ett rum för presskonferenser. Foajén mot Munksjön 
ansluter till två balkonger i stora aulan. På flankerna finns mötesrum på samma sätt 
som på våning 1. Våning 5 är mer ett avskilt plan med möjlighet för stora 
festarrangemang som till exempel banketter och mindre scenframträdanden. I väster 
ligger en stor takterrass och i öster ett eget storkök. I norra delen utgör stora aulans 
tak en vattenspegel som kantas av barer och spelfaciliteter. 

Figur 4.33 Kongresshusets schematiska  
planlösningar på våning 4 och våning 5. 
(visualisering: Jacob Nilsson) 
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Figur 4.34; Källarplanet utnyttjas för personalparkering och delvis allmän parkering. I 
väster och nordväst är stora driftsutrymmen placerade, medan i öster och nordost är 
ytor för logistik för scener och storkök med mera. Logistikområdet har 1,2 m högre 
takhöjd än i övriga källarplanet. Infart och utfart för fordon sker i samma öppning 
och kan tänkas ansluta mot syrgasvägen (se figur 4.4). Lastzonerna är tillräckligt stora 
för vändradier av lastbilstyp Los [16], det vill säga längder på 9,4 m. Takvåningen är 
enbart för drift. I tornen (”stjälkarna”) finns mindre invändiga utsiktsplatser. 

Figur 4.34 Kongresshusets schematiska 
planlösningar på källarplan och takvåning. 
(visualisering: Jacob Nilsson) 
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För att få en kvantitativ vägledning om hur förslaget av kongresshuset står i relation 
till de analyserade referensobjekten i kapitel 3, har diagrammen 4.1 och 4.2 tagits 
fram. Kategorierna på de horisontella axlarna är delvis enligt de som presenterats i 
avsnittet ”Disponering och kapacitet” i kapitel 3. Angivna värden i förslaget i 
Jönköping är mycket ungefärliga och har uppskattats med överslagsberäkningar [3]. 

 

Diagram 4.1  Jämförelse mellan referensobjekten och föreslagen kongressbyggnad i Jönköping med 
 avseende på sittplatskapacitet. (skapad av: Dennis Gustafsson) 

 

Ur diagram 4.1 kan utläsas att förslaget i Jönköping har både största och minsta 
aulan, det vill säga 1795 respektive 120 sittplatser. I restaurangkapacitet har De Geer 
konsert och kongress i Norrköping klart störst antal möjliga sittande matgäster på 
3250 kuvert. Förslaget i Jönköping når upp till ca 2400 kuvert. Minst kuvertkapacitet 
har Uppsala konsert och kongress med 1040 st. Maxkapacitet i avseende på 
utbildnings-/konferenslokal dominerar även här förslaget i Jönköping och De Geer 
konsert och kongress, båda med 200 sittplatser. Uppsala- och Linköping konsert och 
kongress uppnår knappt hälften i detta avseende. Däremot total maxkapacitet för 
utbildning- och konferensplatser framträder Jönköping starkast med sina 1680 
sittplatser. Detta är drygt dubbla resurserna jämfört med övriga referensobjekten, 
vilket anses bra då kongressbyggnaden i första hand har inriktning mötesplats och 
kongress. 
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Kommentar till diagram 4.1; Förslaget i Jönköping samt De Geer konsert och 
kongress i Norrköping dominerar både restaurangkapaciteten och störst utbildnings-
/konferenslokal. Utmärkande är att Uppsala konsert och kongress generellt har lägst 
kapacitet i alla kategorier. Förslaget i Jönköping har plats för flest åhörare i sin stora 
aula. Detta är av godo då Jönköpings stadsbyggnadsvision i och med den planerade 
Götalandsbanan, siktar på att staden ska bli en ny mötesplats på internationell nivå. 
Utvecklingen av den nya stadskärnan kommer medföra befolkningstillväxt men också 
en ökning av såväl besökare från utlandet som inom landet. Därför har också stor 
vikt lagts i totala antalet utbildnings- och konferensplatser i Jönköping. 

 

 

Diagram 4.2  Jämförelse mellan referensobjekten och föreslagen kongressbyggnad i Jönköping med 
 avseende på artistlogekapacitet och utställningsyta. (skapad av: Dennis Gustafsson) 

 

På liknande sätt som för diagram 4.1 har en kvantitativ vägledning upprättats med 
avseende på artistloger och utställningsyta. Ur diagram 4.2 kan utläsas att Jönköping 
har både största logen och största totala antalet logeplatser (32 personer respektive 
166 personer). De övriga referensobjekten har likvärdiga kapaciteter i detta 
avseende. Värt att notera är Jönköpings totala maxkapacitet på 166 logeplatser, 
likaså den mer än dubbla utställningsytan på 5360 m2 jämfört med referensobjekten. 

 

Kommentar till diagram 4.2; Förslaget i Jönköping ligger klart över medelsnittet i alla 
kategorier. Bakgrunden är att Jönköping dels har största aulan och dels stora 
utställningsytor som kan användas vid till exempel tv-arrangemang och 
dansuppvisningar. Det här kräver vanligtvis omklädningsmöjligheter och artistloger. 
Uppskattningen av logekapacitet är beräknad med hjälp av logeyta och en teoretisk 
faktor enligt referens [3]. 
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Vidare konstateras genom en jämförelse mellan kongressbyggnadernas bruttoareor, 
att förslagsbyggnaden i Jönköping är helt dominerande enligt tabell 4.1. Detta 
förklaras med stora utställningsytor med tillhörande foajéer i byggnadens centrala 
delar. Dessutom kräver de två största aulorna (stora aulan 1795 platser och lilla 
aulan 900 platser) rymliga foajéer. En av de arkitektoniska huvudidéerna är också en 
kongressbyggnad där möten kan ske i stora öppna och ljusa atmosfärer. 

 

Bruttoarea   m2  

Linköping konsert och kongress >   21 750* 

De Geer konsert och kongress ca 13 500 

Uppsala konsert och kongress ca 14 600 

Förslag kongresshus i Jönköping ca 64 400 

 

* Uthyrningsbar yta, uppgift om bruttoarea saknas [6]. 

 

Tabell 4.1  Jämförelse mellan referensobjekten och föreslagen kongressbyggnad i Jönköping med 
 avseende på bruttoarea. (skapad av: Jacob Nilsson)
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5 Förslag - stomme 
 

I detta kapitel studeras lämpliga bärande konstruktionslösningar/stomsystem på ett 
övergripande plan. Målet är att ge förslag på bärande konstruktioner som tillgodoser 
de rumsliga och arkitektoniska resultaten i kapitel 4. Däremot behandlas inte 
glasfasader med tillhörande bärande konstruktion. 

Stommen kommer endast att analyseras för de mer avancerade arkitektoniska 
uttrycken i utformningsförslaget. I avsnitt 5.1 lokaliseras och beskrivs de utvalda 
arkitektoniska uttrycken. Därefter i avsnitt 5.2 identifieras referensobjekt för 
motsvarande delar med avseende på konstruktionsutformning. Undersökningen 
kommer att behandla vägg- och bjälklags/takkonstruktioner. Ett slutligt förslag på 
stomme baserat på analyserna diskuteras fram i avsnitt 5.3. 
 

 

5.1 Beskrivning av förslagets arkitektoniska uttryck 

5.1.1 Väggar 

Det finns tre olika typer av väggeometrier i förslaget. 

 

- Raka konventionella väggar 

- Lutande och samtidigt krökande väggar. 

- Väggar som kröker i flera plan. 

 

De raka konventionella väggarna har oftast en konventionell konstruktionslösning 
och kommer inte analyseras närmare. För beskrivning av dessa hänvisas till kapitel 
3.1.5 och 3.2.5, vilka behandlar arkitekturen för Linköpings- och Louis De Geer 
konsert och kongress. 
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I följande beskrivs lutande och samtidigt krökande väggar enligt exemplet som visas i 
figur 5.1. Den här delen av fasaden lutar samtidigt som den roterar kring sin vertikala 
Y-axel, se figur 5.2a - b. Y-axeln sammanfaller i detta fall med väggens 
utbredningsaxel i höjdled. Fasaderna har olika krökningar med olika radier men kan 
delas upp i olika segment där varje segment har sin egen krökningsradie. 

 

                       

  

 

Figur 5.2  Utsnitt av väggdel från figur 5.1.  a) Parallellprojektion sett från sidan.  
  b) Tredimensionell vy där krökningsradien framträder. 
  (visualisering: Dennis Gustafsson) 

 

Den tredje typen av vägg lokaliseras på förslagsbyggnadens torn, figur 5.3. Fasaden 
är mer komplex än föregående beskrivna vägg och kröker runt två stycken axlar 
samtidigt. Böjningsradien minskar, ökar och byter riktning vartefter kroppen breder 
ut sig i samtliga utbredningsriktningar, se figur 5.4a - b. Av denna anledning är det 
inte möjligt att dela upp väggkroppen i lätthanterliga segment med konstanta radier 
som i föregående beskrivna vägg. 

Y 

X 

a) 

 
b) 

α 

Y 

Figur 5.1. Exempel på väggdel 
som lutar och samtidigt kröker 
är entréfasaden. (visualisering: 
Dennis Gustafsson) 

 

Fig 5.2 
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Figur 5.4  Utsnitt av väggdel från figur 5.3.  a) Parallellprojektion sett från sidan.  
  b) Tredimensionell vy där krökningsradien framträder. 
  (visualisering: Dennis Gustafsson) 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 
b) 

X 

Y 

Figur 5.3. Exempel på väggdel som 
kröker i flera plan är tornen 
(”stjälkarna”). (visualisering: Dennis 
Gustafsson) 

 
Fig 5.4 
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5.1.2 Bjälklag/ Tak 

Bjälklag och tak är generellt sett horisontella med undantag för tornens tak 
(”stjälkarna”) och golvbjälklaget i stora aulan, de två sistnämnda behandlas däremot 
inte i rapporten. Det som beskrivs närmare är bjälklagen och taken som kragar ut för 
att följa de lutande väggarna samt taket i stora aulan, figur 5.5.  
För bjälklagen på alla sex våningarna gäller att de är förskjutna omkring 0,9 meter i 
förhållande till varandra enligt figur 5.6. Sammanlagt kragar alla bjälklagen ut 4,2 
meter i förhållande till entrébjälklaget. Taket kragar ut ca 2,3 meter i förhållande till 
bjälklaget under. Den totala förskjutningen mellan entrébjälklaget och taket är ca 6,5 
meter. Entréplan och våning 1-4 har en våningshöjd på omkring 4 meter medan 
våning 5 har en höjd på ca 6,5 meter. 

 

 

 

 

 

Figur 5.5.  Sektion genom byggnadens centrumlinje. Bjälklag och tak kragar ut för att möta de 
 lutande ytterväggarna, i detta fall entréfasaden. Till höger i bild visas stora aulan. 

 

 

 

Figur 5.6  Sektion genom byggnadens centrumlinje. Utkragande bjälklag och tak längs den lutande 
 entréfasaden. (visualisering: Dennis Gustafsson)  

Fig 5.6  

Våning5 

Våning 4 

Våning 3 

Våning 2 

Våning 1 

Entréplan 

Källarplan 

 

4,2m 
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Taket i stora aulan är i glas och är helt platt med en oval form, se figur 5.7. Enligt 
figur 5.8 är största spännvidden i den kortaste utbredningsriktningen 50 meter. Det 
lutande golvet ner till scenen gör att rumshöjden varierar utefter lutningen. Den 
maximala rumshöjden i aulan är drygt 19 meter, mätt från lägsta punkten framme 
vid scenen. Den minsta höjden är 16,3 meter mätt från golvets högsta punkt vid 
mittenentrén. 

 

 

 

 

 

Figur 5.7  Vy över stora aulans glastak. Taket är helt platt med en oval form. 

 

 
Figur 5.8.  Planvy över stora aulans glastak. Spännvidd i takets kortaste utbredningsriktning är 50 
 meter. 

 

 

 

 

Ca 50 meter 

Fig 5.8 
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5.2 Identifiering av befintliga stomsystem 
 

Det här avsnittet syftar till att identifiera verkliga konstruktioner som motsvarar de 
utvalda geometriska delarna i avsnitt 5.1, det vill säga; vägg- och bjälklags-
/takkonstruktioner. Följande referensobjekt har kopplats till respektive del; 
 
Väggar:  Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien 
  Fisher Center, New York, USA. 
   
 
Bjälklag/tak:  Pompidou Centre, Paris, Frankrike 
  Kulturhuset Spira, Jönköping, Sverige 
   
 

5.2.1 Väggar - Guggenheim museum i Bilbao, Spanien 

Guggenheim museum i figur 5.9 har valts för att identifiera väggar som kröker i flera 
plan, det vill säga tredje väggtypen i avsnitt 5.1.1. Avsikten är att finna en lämplig 
konstruktionsutformning med avseende på förslagsbyggnadens torn, vars fasad har 
avancerad geometrisk form. 

 

 

Figur 5.9  Guggenheim Museum i Bilbao, Spanien. [B13] Kortfattad byggnadsfakta [17]; 

Verksamhet: Museum 

Invigd: 1997 

Arkitekt: Frank O. Gehry 

Fasadbeklädnad: Titan  
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Till största delen är byggnadens konstruktion gömd i beklädnad men den är även 
utvändigt exponerad på några ställen. Mest synlig är konstruktionen vid byggnadens 
torn och består här av ett stålskelett av fackverkstyp, som vänstra bilden i figur 5.10 
visar. Det triangulära fackverket fäster i den tre dimensionellt krökta plåten vars 
infästningar av skruvar och muttrar kontrasterar mot den välvda beklädnaden. [18] 
Fackverkskonstruktionen verkar över hela byggnaden där fasadbeklädnaden av titan finns (se figur 
5.9). 

 

Figur 5.10  Till vänster: Den enda synliga fackverkskonstruktionen finns vid byggnadens torn.[B14] 
  Till höger: Skiss av den primära stommen som består av stålfackverk. [B15] 

 

Stålstrukturen består av tre lager av stål, där varje lager utgör en egen funktion. 
Varje skikt är förankrat med bultar av hög hållfasthet. Den primära stommen, det vill 
säga fackverkskonstruktionen består av moduler av kvadrater med en sida på ca 3 
meter, vilket syns tydligt i figur 5.11. För att möjliggöra en fysik stomme av denna typ 
behövs bland annat information om geometrisk form, position (koordinater för tre 
dimensioner), kaplängder osv. Detta är tekniskt möjligt genom användning av 
programvarorna CAD och CAM.  

 

 
Figur 5.11  Den primära stommen under uppförande. [B16] [B17] 
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För att möjliggöra montage av titan-beklädnadens avancerade krökta former, är en 
sekundär struktur uppförd. Den består av galvaniserade stålrör (diameter 60 mm) 
som placeras horisontellt med inbördes vertikalt avstånd på 3 meter, se figur 5.12. 
Rören möjliggör den horisontella krökningen för den slutliga beklädnaden. De 
horisontella stängerna är förankrade i den primära stommen med hjälp av justerbara 
distanser som medger ändring av stängernas läge i alla riktningar. 
För att uppnå den vertikala krökningen i den tertiära strukturen (3d-dimensionella 
strukturen) tillämpas C – formade vertikala reglar som monteras ovanpå den 
horisontella strukturen. Reglarna är böjbara i en eller flera riktningar, vilka möjliggör 
en jämn yta för montering av fasadbeklädnaden. Alla element i den tertiära samt 
sekundära strukturen är konstruerade för att klara av termisk expansion.  
 

 
Figur 5.12  Museets stålstruktur beståendes av tre lager. [B18] 
 
 

Det avslutande lagret av struktur består av en 2 mm galvaniserad stålbeklädnad som 
bultas fast i bakomliggande reglar. Stålbeklädnadens yttre är beklädd med ett 
självhäftande membran, Bituthene, som isolerar mot fukt och vatten, se figur 5.13. 
På det sista lagret monteras fasadbeklädnaden av titanplattor, vilka bultas fast i 
underliggande struktur. [19] 
 
 

 
Figur 5.13  Till vänster: Galvaniserad stålbeklädnad monteras ovanpå den sekundära stommen. [B19] 
 Till höger: Efter montaget av stålbeklädnaden applicerades ett vattentätt membran, 
 Bituthene. [B18] 

Primär stomme av stålfackverk 

Sekundär stomme av galvaniserade 
stålrör (möjliggör horisontell krökning) 

Sekundär stomme av C-formade  
reglar (möjliggör vertilkal krökning) 

En justerbar distans möjliggör 
finjustering av horisontella reglars 
position i samtliga riktningar 
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5.2.2 Väggar - Fisher Center i New York, USA 

Fisher Center i figur 5.14 har valts för att identifiera väggar som lutar och samtidigt 
kröker i ett plan, det vill säga andra väggtypen i avsnitt 5.1.1. Avsikten är att finna en 
lämplig konstruktionsutformning till förslagsbyggnadens vägg av denna typ. 
 

 
Figur 5.14  Fisher Center, New York, USA.  [B20] Kortfattad byggnadsfakta [20]; 

Verksamhet: Konserthall  

Invigd: 2003 

Arkitekt: Frank O. Gehry 

Fasadbeklädnad:      Rostfritt stål 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 5.15 Del av väggkonstruktion. [B14] 
 

kortlingar, klamrar, knapar (T-formade infästningar) och skruvhuvuden som 
förbinder konstruktionerna, utgör tillsammans ett sällsynt arkitektoniskt drag. [18] 

Storleksmässigt är konserthallen betydligt 
mindre jämfört med Frank Gehrys 
Guggenheim i Bilbao. Konstruktionen är och 
andra sidan mer lättillgänglig för observation. 
Det omsvepande väggskalet som möter taket 
i den stora teaterhallen ger ett arkitektoniskt 
bearbetat intryck med avseende på de 
synliga konstruktionselementen, se figur 
5.15. Stålpelarnas kortlingar och snedstag 
förhindrar pelarna mot knäckning i veka 
leden. Stålpelarnas flänsar är välvda för att 
synkronisera med den bakomliggande 
väggens krökta rostfria korrugerade plåt, se 
figur 5.15. Bakom plåten finns en betongvägg 
i vilken de fyra våningar höga pelarna är 
monterade. Infästningar av stålplåt, 

 

Krökt pelare 

Snedstag 

Kortlingar 
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5.2.3 Bjälklag/tak - Pompidou Centre i Paris, Frankrike 

Pompidou Centre i figur 5.16 har valts för att utreda förslagsbyggnadens möjlighet 
att avväxla laster från taket i stora aulan, se avsnitt 5.1.2. För att undvika störande 
pelare i aulans interiör är avväxlingsbalkar önskvärda. Den största spännvidden i 
förslaget för avväxling är ca 52 meter, vilket är ett betydande avstånd i dessa 
sammanhang.  

Figur 5.16 visar ena långsidan av Pompidou Centre. Utmärkande för byggnaden är att 
stommen är helt utanpåliggande. Konstruktionen sluter runt fasaden och uppfattas 
som ett ramverk där pelare, fackverksbalkar, Gerberbalkar och stag samverkar. 
Centralt för bjälklagen som presenteras nedan är fackverksbalkar som spänner hela 
48 meter mellan upplagen. 

 

 

Figur 5.16  Pompidou Centre i Paris, Frankrike. [B21] Kortfattad byggnadsfakta [21]; 
 

Verksamhet: Museum  

Invigd: 1977 

Arkitekt: Richard Rogers and Renzo Piano   

Fasadbeklädnad: Konstruktionselement av stål och glaspartier  

 

 

Byggnaden är uppförd i sex våningsplan där varje våningshöjd är på ca 7 meter. I plan 
består byggnaden av tre zoner som tillsammans utgör en yta på (60 m x 167,7 m). 
Fjorton mycket grova fackverksbalkar delar in byggnaden i tretton sektioner med 
bredden 12.9 meter, se figur 5.17. Från gaveln sett delas byggnaden in i tre zoner. I 
mellanzonen i figur 5.18b som är inomhus, verkar fackverksbalkarna med sitt fulla 
spann på 48 meter mellan pelarna. De två yttersta zonerna utgör promenaddäck 
utomhus. Dessa zoner utgör väggramverk som fäster i fackverksbalkarna med hjälp 
av mellanliggande Gerberbalkar (konstruktionen beskrivs mer ingående längre ned i 
analysen). Ramverket påminner om en överdimensionerad byggnadsställning, se 
figur 5.18a. 
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Figur 5.17  Pompidou i plan. De 48 meter långa fackverksbalkar delar in långsidan i 13 lika breda 
 fack. [B22]  
 
 
 
 
 

 

a) b) 
 
Figur 5.18  a) Yttre ramverket på byggnadens långsida. [B23]   
 b) Vertikalsektion av byggnadens kortsida. Byggnaden delas in i tre zoner. [B23]  
 
 
 

De inre pelarna med diametern 850 millimeter vid basen (figur 5.19), har monterats i 
två delar och svetsats ihop efter att bottendelen uppförts. Varje pelare har en 
avsmalnande väggtjocklek från 86 millimeter i basen till 41 millimeter i översta 
änden. Stommens pelare är placerad innanför de armerade och efterspända 
betongsocklarna (dimension 9 m lång x 1 m bred x 14 m hög), vilka är placerade 
under markytan. Fackverksbalkarna är de största elementen i byggnaden och kan 
jämföras med proportionerna av ett brobygge, figur 5.19. Varje fackverksbalk väger 
79 ton och är 2,82 meter hög och 48 meter lång. Den har två stycken överramar på 
vardera 41,9 millimeter i diameter och två stycken underramar på vardera 225 
millimeter i diameter. Dubbelramen syftar till att reducera höjden på 
fackverksbalken och förbättra sidostabiliteten. 
 

Yttre 
zon 

Yttre 
zon 

Mellan- 
zon 
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Figur 5.19 Gavelsida - lokalisering av några bärande element. [B24] 
 

Bjälklagen är prefabricerade plattbärlag som bultats fast mellan fackverksbalkarna. 
På så vis har en naturlig horisontell styvning mellan facken åstadkommits. 
Under uppförandet har betong gjutits på plattbärlagen så fort ett fack varit 
färdigtställt. [22] 
 

Arkitekterna Rogers och Piano har velat åstadkomma en transparant fasad på 
långsidan med mycket glas. Detta för att bland annat skapa ett fasadspel av de 
cirkulerande besökarna i byggnaden. 
 
För att förverkliga arkitekternas idé var det första konstruktionsförslaget tvunget att 
revideras. I det tidigare förslaget var ytterpelarna för kraftiga för att den 
bakomliggande transparanta fasaden skulle fylla sin funktion. Detta berodde på att 
man använde sig av en enkel tvåstödsbalk mellan den inre och yttre raden av pelare 
för staga den yttre zonens stomme. Egentyngden för denna balk bidrog till att de 
yttre pelarnas dimensioner blev för kraftiga för att Rogers och Pianos idé om en 
transparant fasad skulle förverkligas. 
 
Den nya idén var att ersätta dessa med korta Gerber-balkar. Dessa fungerar som 
”gungbrädor” med en led vid de inre pelarraderna, se figur 5.20. 
Huvudfackverksbalken pressar ner ena änden (den korta änden) av Gerber-balken, 
vilket medför att den längre delen av Gerber-balken lyfts upp. Följden av detta 
innebär att istället för att den yttre pelaren bär last från balken, måste den nu 
motverka att lyftas upp av Gerber-balkens ände på grund av den uppåtriktade 
rotationskraften. Ytterpelarna undgår därmed att bära egentyngd från Gerber-
balken i sig, utan dess uppgift blir att motverka den uppåtriktade rotationskraften 
(samt ta nyttig last från personer som vandrar på däcket, snölast och egentyngder). 
Konstruktionen resulterar i att de yttre pelarna är tillverkade som tunna stålstänger 
eller vajrar istället för kraftiga pelare. [23] 

 

Gerberbalk 

Inre pelare 

Fackverksbalk 

Yttre pelare 

Diagonala stag 

Vertikal stagning 
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Figur 5.20  Lasterna från 
fackverksbalken medför att 
Gerber-balkens högra ände vill rotera 
uppåt. Ytterpelarna undgår 
därmed last från balkens egentyngd 
men måste motverka den 
uppåtriktade rotationskraften. [B25] 
 
 
 
 
 

Väggramverket på byggnadens långsida styvas upp horisontellt genom krysstag som 
fäster i ändarna på Gerber-balkarna, se figur 5.21b. För att styva upp gavelsidornas 
vertikala plan används diagonala stag mellan fackverksbalkarna (figur 5.19). Den 
horisontella styvningen uppnås med stagande stänger i Gerber- balkarnas 
infästningspunkter på innerpelarna enlig figur 5.21a. [22] 
 
 
 
 

 

a) b) 

 

Figur 5.21  Stagande ramverk .  

a) Horisontella stänger mellan Gerber-balkarnas 

 infästningspunkter i innerpelarna. [B26] 

 b) Krysstag på byggnadens långsida. [B24] 

              
 
 
  
 

Horisontella stänger 

Innerpelare 

Krysstag 
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5.2.4 Bjälklag/tak - Kulturhuset Spira i Jönköping, Sverige 

Kulturhuset Spira i figur 5.22 har valts för att utreda förslagsbyggnadens möjlighet 
att avväxla laster med hjälp av balkar. Avsikten är också att studera bjälklagstyper 
som kan vara lämpliga. Frågeställningarna baseras på geometrin i avsnitt 5.1.2.  

 

 
Figur 5.22  Kulturhuset Spira i Jönköping, Sverige. [B27] Kortfattad byggnadsfakta [24]; 
 

Verksamhet: Musik och teater, kulturhus 

Invigning: Under hösten 2011 

Arkitekt(er): Wingårdh Arkitektkontor 

Fasadbeklädnad:      Transparent glas med vit och orange bakgrundsfärg.  

 
En del av analysen bygger på observationer från presenterade bilder, övrig 
information baseras på refererat källmaterial. Figur 5.23 visar stommen under 
uppförande. Förmodligen används fackverksbalkar för längre spännvidder medan 
stålbalkar används då spannet mellan stöden är kortare. 
 

 
Figur 5.23  Takdel med fasad mot Munksjöbron - kulturhuset Spira. 
Fackverksbalkarna avväxlar taklaster för längre spännvidder 
medan stålbalkar avlastar för kortare spännvidder. (Foto: Jacob Nilsson) 

Stålbalk 
Fackverksbalk 
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Figur 5.24  Avväxlingar, bjälklag, upplag och pelare i stommens  
sydvästra hörn. (Foto: Jacob Nilsson) 
 
 

Betongbjälklagen är troligen prefabricerade massiva plattor som är dimensionerade 
för måttliga laster. Spännviddskapaciteten uppskattas till maximalt 9,6 meter (om de 
förspänns). [25] Där spännvidderna blir för stora förstärks plattorna med 
underbalkar av armerad betong, se figur 5.24. [26] 
 
  

 
Figur 5.25  Upplag för fackverksbalkar infäst i betongmur. Längre 
till vänster i bild vilar fackverksbalkar på stålbalk med 
livavstyvningar direkt under upplagen. (Foto: Jacob Nilsson) 
 
 

Figur 5.25 visar att vid stagning av stålpelarna används stålstag som förankras i 
betongmuren. Ytterligare stagning uppnås med horisontella stag mellan pelarna. 
Nere till vänster i Figur 5.25 rakt under upplaget för fackverksbalken, används 
livavstyvningar på stålbalken. Detta för att motverka buckling (en lokal intryckning 
som deformerar balken och reducerar dess bärförmåga) och för att förhindra 
vippning (att balken knäcker ut i sidled). En livavstyvning för stålbalken används här 
mellan upplagen för fackverksbalkarna. Anledningen antas vara för att styva balken i 
horisontella planet och därmed motverka vippning. 

Livavstyvning under upplag och 
mellan upplag. 
 

Konsolupplag fäst i betongmur 

Stag för stagning av stålpelare 

Stagning  mellan pelare 

Stämp 

Konsolupplag fackverksbalkar 

Massiva betongplattor 

Underbalk av armerad betong 

Betongpelare 
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5.3 Tillämpning av stomsystem 

 

Utgående från de analyserade referensobjekten i avsnitt 5.2 väljs följande 
konstruktioner med avseende på väggar och bjälklag/tak. Dessa är ett slutgiltigt val 
för att tillämpas på den utformade kongressbyggnaden. 

5.3.1 Val av väggkonstruktioner 

  

a) 

 

 

 

 

 

c) 
 
Figur 5.26   Stomförslag för lutande och samtidigt horisontellt krökande väggar. Stomförslaget avser 
tillämpning på förslagsbyggnadens alla horisontellt krökande väggar. 
(visualisering: Dennis Gustafsson) 

a)  Vertikalsektion V1-V1 i öst-väst riktning genom entréhallen och delar av utställningshallarna. 
b)  Plansektion A-A; visar en principiell fördelning av pelare vars huvudfunktion är bära upp 

ytterväggarna. Pelarna förankras i bjälklagen. 
c) Högra delen av vertikalsektion V1-V1. Vid lutande väggar kommer lutande pelare att tillämpas. Vid 

lodräta väggar kommer lodräta pelare användas. Pelarna stagas med horisontella reglar som 
också fungerar som infästningspunkt för övrig fasadbeklädnad. 

V1-V1 

Lutande pelare, A-A 

Horisontella reglar 

V1-V1 

A-A 

b) 

Festvåning 

Lodräta  
pelare 

A-A 
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För lutande krökta väggar kommer väggkonstruktion av samma slag som finns i 
Fisher Center i New York användas (avsnitt 5.2.2). Väggkonstruktion modifieras så att 
pelarna följer fasadlutningen och är fast inspända i båda ändarna på varje våning. 
Detta innebär att det blir flera mindre pelare istället för en enda som sträcker sig 
från bottenplan och genom alla våningar upp till taket. Valet motiveras med att 
förslagsbyggnaden är sex våningar hög jämfört med Fisher Center som bara är fyra 
våningar hög. Den här konstruktionslösningen undviker pelare med hög belastning 
som orsakar ett stort moment, vilket medför grövre dimensioner på pelarna. Ur ett 
estetiskt perspektiv skulle också grova pelare inkräkta onödigt mycket på interiören.  

Kortlingar och krysstag likt den beskrivna väggkonstruktionen i Fisher Center, 
tillämpas. Pelarna kompletteras även med horisontella reglar som fästs på utsidan av 
pelarna närmast fasad, enligt figur 5.26c. Därmed möjliggörs infästning av resterande 
väggelement och fasad. 

Tornens väggstomme kommer att bestå av en fackverkskonstruktion av samma slag 
som Guggenheims museum i Bilbao (avsnitt 5.2.1). Detta innebär en primärstomme 
av fackverk, klätt med horisontella och därefter vertikala böjbara reglar, enligt figur 
5.12. Stomkomplettering är från reglarna och ut; galvaniserad plåt (enligt figur 5.13 
till vänster), vattentätt membran (enligt figur 5.13 till höger) och slutligen ett relativt 
lätt formbart fasadmaterial. 

 

5.3.2 Val av bjälklag/Tak 

För de utkragande bjälklagen och taken väljs konstruktionslösningen enligt figur 5.27. 
I vertikalsektion V3-V3 syns pelare fast inspända i båda ändar på respektive våning. 
Vanligtvis kan ett bostadsbjälklag kraga ut omkring 2-3 meter för att tjäna som 
balkong. Vid större utkragning kommer en underbalk att fodras för att bjälklaget ska 
kunna klara av utkragningen. Dock finns möjligheten att extraarmera och öka höjden 
på bjälklaget, vilket inte har valts här på grund av att alla bjälklag då hade fått 
anpassa sig till de utkragande elementens höjd för att underlätta anslutning. 
Underbalkar som har minst två upplag (två pelare enligt figur 5.27c) kragar ut 
tillräckligt mycket, så att bjälklagen kan bli fribärande fram till 
glasfasaden/ytterväggen, se figur 5.27b. 
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a) 

 

 

 

b)             c) 
 
Figur 5.27   Stomförslag för utkragande bjälklag samt tak. Stomförslaget avser tillämpning på 
förslagsbyggnadens alla utkragande tak och bjälklag. (visualisering: Dennis Gustafsson) 

a) Vertikalsektion V3-V3 i nord-sydlig riktning genom entréfasad och bjälklag.  
b) Snitt V3-V3; Utkragning av bjälklag och tak  med hjälp av fackverkstakstol och underbalk som vilar 

på fast inspända pelare på varje våningsplan (pelarna är inte genomgående i byggnaden). 
c) Plansektion C-C; principiell fördelning av pelare, samt underbalkar och avväxlingsbalkar som bär 
 upp festvåningens golvbjälklag.  
 
  

Figur 5.27 visar endast ett principiellt förslag till stomlösning. Det är givetvis möjligt 
att minimera pelarantalet för att göra planerna mer öppna för flexibel användning, 
men för det krävs fler avväxlingsbalkar med ökade spännvidder. Avväxlingsbalkens 
uppgift är att avväxla last där det egentligen skulle ha funnits stöd (exempelvis en 
pelare eller massiv vägg). Vid ökade spännvidder ökar sannolikt också avväxlings-
balken höjd. Problemet är alltså att finna en balans där funktion, arkitektur och 
konstruktion samverkar och bidrar till helhetens bästa. 

V3-V3 C-C 

Utkragande underbalk för utkragande bjälklag 

 Pelare fast inspänd i båda ändarna på 
respektive våning 
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Avväxlingsbalk för underbalk 
(bortom snittet) 
 

Underbalk 
(bortom snittet) 

 

6,5m 

C-C 

V3-V3 
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Taket vid entréfasaden i figur 5.27b kragar ut som mest ca 6,5 meter och vilar på 
fackverksbalkar. Detta eftersom fackverksbalkar klarar av stora spännvidder i 
jämförelse med homogena balkprofiler. Referensobjektet Pompidou, Paris samt 
Kulturhuset Spira bekräftar detta. Fackverksbalkarna är upplagda på minst två upplag 
(två pelare enligt figur 5.27c) och kragar ut fram till fasad. Nedböjningen i fält mellan 
pelarna kommer på ett gynnsamt sätt minska deformationen vid den utkragande 
delen och tvärtom. 

 

I stora aulan används fackverksbalkar för att bära upp glastaket. Fackverksbalkarna 
kommer att vara av samma typ som i atriet Garden i Linköpings konsert och 
kongresshus (figur 3.5). Anledningen är att utnyttja konstruktionen som ljuskälla och 
ge ett transparent intryck med hjälp av fackverkets spröda konstruktion. Förslaget 
illustreras i figurerna 5.28 och 5.29. Den längsta fackverksbalken spänner ca 50 
meter. 

 

 

 

 

  

 
Figur 5.28   Planvy av glastaket i stora aulan. Avväxlingsbalken i mitten är upplagd på pelare i 
 ändarna. De andra två vilar dels på var sin pelare i ena änden (vilka utgörs av mitten-
 avväxlingsbalkens stöd), och dels på varsin konsol fast inspänd i aulans betongvägg.  
 (visualisering: Dennis Gustafsson) 
 

 

Takbalkarna i figur 5.28 vilar i ena änden på avväxlingsbalkar, medan de är infästa i 
andra änden med hjälp av på konsolupplag av samma typ som i Kulturhuset Spiran i 
Jönköping (figur 5.24). Avväxlingsbalkarna kommer att vara av samma typ som finns i 
Pompidou, Paris (se avsnitt 5.2.3). På grund av det förväntade stora fältmomentet 
utformas de med två grövre underramar i jämförelse med de två övre ramarna. 

Avväxlingsbalkar 

 

Takbalk av fackverkstyp (som i atriet Garden 
i Linköping konsert och kongress) 

 

Massiv vägg av betong 

 

Fri yttervägg av glas 
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Genom att använda sig av dessa dubbelramar minimeras balkhöjden (samma 
konstruktionsprincip som vid Pompidou, Paris). På det här sättet maximeras 
spännvidden samtidigt som antalet pelare av grövre slag minimeras vid glasfasaden 
bakom scenen, se figur 5.29 till vänster och figur 5.30. Spännvidden för 
avväxlingsbalkarna är ca 30 meter. 

 

 

Figur 5.30   Perspektivbild. Stora aulans takkonstruktion och glasfasad mot Munksjön.  
 (visualisering: Dennis Gustafsson) 

 

För övriga bjälklag och tak används fackverksbalkar där stora spännvidder krävs för 
att uppfylla rumsfunktionen. I annat fall används stålbalkar/betongbalkar där 
betongplattan inte är självbärande mellan pelarna. Håldäcksbjälklag kommer att 
användas där det är lämpligt. Vid krökta områden som till exempel nära väggar och 
bjälklagshålet vid huvudtrappan, tillämpas platsgjutning i formar av typen plattbärlag 
eller massiva betongplattor. 

 

Figur 5.29  Till vänster:  Perspektivvy från parketten på stora aulans entréplan. Fackverksbalkarna                      
vilar på avväxlingsbalkar i ena änden och är fast inspända i betongmuren i andra. Vidare 
stöds avväxlingsbalkarna på pelare och konsolupplag. 
Till höger:  Perspektivvy från en balkong i stora aulan. De spröda takbalkarna av 
fackverstyp medger ett ljusinsläpp jämfört med massiva profilbalkar. 
(visualisering: Dennis Gustafsson) 
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6 Resultat 
 

Med sina runda och mjuka former markerar förslaget en tydlig kontrast till 
omgivande stadsstruktur. Det organiska formspråket ger en påminnelse om platsens 
ursprung från en oexploaterad tid. Skalmässigt har den stora proportioner relativt 
övriga bebyggelsen. Genom att placera förslaget nära Munksjön har de verkliga 
dimensionerna kunnat maskeras något. Parken framför kongressbyggnaden hjälper 
också till att klara övergången av skala till övriga stadsplanen. Förslagets stora 
volymer ger ett mäktigt men samtidigt ett välkomnande intryck. Huskroppens höjd 
är anpassad till omgivningen och hålls relativt låg i periferin, så att sikten mot 
Munksjön inte skyms allt för mycket. Byggnadens storlek ger plats för stora 
inomhusytor, där mycket folk kan samlas. Detta är möjligt på grund av det 
närliggande stationsområdet som ger goda kommunikationsmöjligheter till- och från 
kongressbyggnaden. Förslaget har också löst kravet på strandpromenaden genom att 
dra den runt, på utsidan om kongressbyggnaden, det vill säga på samma sätt som för 
kulturhuset Spira. 

Funktionsutrymmena i förslaget är relativt kategoriserade på varje våningsplan. Från 
entréplanets stora publika ytor övergår det i mer privata forum för varje stigande 
våningsplan. Disponeringen tar hänsyn till aktiviteternas typ med avseende på 
intensitet i kommunikationsflöden. 

För konstruktionen har följande resultat tagits fram;  
Vad det gäller tornens utformning har trelagerstommen i Guggenheim i Bilbao valts. 
Strukturen anses särskilt lämplig på grund av tornens utformning med dubbelkrökta 
ytor. På det här sättet uppfylls tornens tänkta symbolik som stjälkar. 
För övriga väggar i förslaget tillämpas konstruktionstypen från referensobjektet 
Fisher Center i New York. Det här innebär att förslagsbyggnadens övriga väggdelar 
kan formas enligt den arkitektoniska idén. 

Bjälklagen är indelade i takbjälklag och golvbjälklag. Det förstnämnda avser glastaket 
i stora aulan som bärs upp av stora men spröda fackverksbalkar. Lösningsmotivet är 
för att främja stort ljusinsläpp och långa spännvidder. Konstruktionen är baserad dels 
på Linköping konsert och kongress och dels på Pompidou Centre i Paris. 

För golvbjälklagen har standardtyper som håldäcks- och plattbärlag samt massiva 
betongplattor.  På platser med stora överhäng som längs ytterväggar och trapphus, 
understöds bjälklagen med avväxlings- och underbalkar. Dessa 
konstruktionslösningar är till för att uppfylla den rumsliga funktionen och är främst 
baserad på Kulturhuset Spira i Jönköping. 
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7 Diskussion och slutsats 
  

7.1 Metoddiskussion 
Den metod som valdes ansågs naturlig från projektets start och har inte varit föremål 
för att ändras. Vid ett par tillfällen var det svårt att få rätt underlag till ett 
referensobjekt. Detta förändrade dock inte hur vi skulle gå vidare, utan vi höll oss till 
arbetsstrukturen. Tillvägagångssättet har varit logiskt med en inledande teoretisk 
informationshämtning följt av studiebesök. Idéutvecklingen genom skisser och 
undersökning av platsen föll sig naturligt för att sedan övergå till en digital 
tredimensionell modell. Arbetsverktyget SketchUp var kanske inte det lämpligaste i 
det här fallet men andra val hade sannolikt blivit mer tidsödande. 

Det parallella arbetet mellan det arkitektoniska och stomutredningen fungerade väl. 
Flera principlösningar på konstruktionsdelar har övervägts, men endast de valda 
förslagen har redovisats i rapporten på grund av tidsbrist. Så här i efterhand kan vi 
inte säga att vi skulle välja en annan väg för att utforma ett sådant här förslag.  

 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

När det gäller val av plats finns det olika argument. Vid stranden smälter byggnaden 
lättare in i sin omgivande miljö medan den samtidigt tar upp lite av utsikten från 
omgivande miljö. När det kommer till arkitekturen så är den nog lite av en udda fågel 
med sina organiska välvda former i kontrast till den miljö som finns i Jönköping i dag. 
Kanske hade en mer anpassad byggnad passat bättre in med tanke på Kulturhuset 
Spiran och Högskolan i Jönköping. Samtidigt så berättar byggnaden om våtmarkerna 
och platsen före bebyggelsens tid. 

Syftet med de tillämpade stomsystemen för förslagsbyggnaden var att tillgodose 
rumsliga och arkitektoniska möjligheter. Enligt resultatet som bygger på de 
analyserade referensobjektens konstruktionslösningar, uppfylls dessa uppsatta 
kriterier. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om flera alternativa 
konstruktionslösningar analyserats och sedan vägts mot varandra. Detta 
tillvägagångssätt inrymdes dock inte innanför projektets givna tidsram. Av samma 
anledning analyserades inte heller glasfasaderna, vilka trots allt är en stor del av det 
arkitektoniska uttrycket. 
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7.3 Slutsats 

  

Ett arbete av det här slaget har visat sig ganska komplext. Kongresshus är ingen 
byggnad med entydig funktion. Till en början verkar det självklart att det är ett hus 
enbart för möten. De senaste två decennierna har det dock skett en ganska stark 
utveckling i mötesbranschen. Kongresshus har fått ett allt bredare utbud av 
aktiviteter som spa, hotell, sport, kultur med mera. Mötesbegreppen är många och 
lokalerna ska vara anpassade för dessa. Ledordet är flexibilitet, så att lokalerna kan 
utnyttjas intensivt. Att utforma ett förslag på kongresshus kräver långt mer 
eftertanke än vad som ryms i det här projektet, dels med avseende på lokalernas 
flexibilitet och byggnadens storlek i sig. I projektet har det varit relativt fria ramar att 
arbeta efter och hänsyn till byggnadsplats och omgivning har varit högst hypotetisk.  

Förslagsbyggnadens arkitektoniska uttryck och rumsliga möjligheter borde kunna 
förverkligas genom tillämpning av föreslagna stomsystem, med 
konstruktionsanalyserna som underlag. Ibland har det varit svårt att finna lämpliga 
konstruktionslösningar för sitt ändamål. Då har flera referensobjekt använts i 
kombination för att komma fram till ett resultat vilket kan betraktas som tillämpbart. 

Från början var det även tänkt att konsert- och kongressbyggnaderna i Linköping, 
Norrköping och Uppsala skulle ha analyserat djupare med avseende på konstruktion. 
Detta för att kunna använda det som underlag vid utformningen av 
förslagsbyggnaden. På grund av svårtillgängligt material i form av 
konstruktionsritningar och beskrivningar, användes den översiktliga informationen 
som var tillgänglig om stommen. Emellertid har studiebesöken kunnat bidra till 
värdefull information och givit utslag på delar av resultatet. 

Dagens digitala värld ger möjlighet att realisera mycket komplicerade byggnadsverk 
och projektets resultat kan betraktas som fullt möjligt att förverkliga. Det är främst 
utanför Sveriges gränser man kan förvänta sig se den här typen av komplexa 
byggnader. 

Rapportens resultat anses ge tillräckliga förutsättningar för att vidareutveckla 
utformningsidén av ett kongresshus i Jönköpings stadsbyggnadsvision 2.0. 
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10 Bilaga 
 

Begreppsförklaring - Kongressbyggnad 
 
 

Möte 
Definitionen innebär att ett antal människor möts på ett ställe för att samråda eller 
utföra en gemensam aktivitet tillsammans. Mötena kan vara slumpartade eller 
regelbundet återkommande. 
 
Konferensen 
När organisationer vill utbyta åsikter, framföra ett budskap, öppna upp till debatt 
eller uppmärksamma vissa frågor. Konferensen behöver inte vara regelbunden eller 
traditionellt återkommande. Oftast inriktar sig aktiviteten på att gå igenom ett 
specificerat ämne och aktivitetens varaktighet är relativ kort. I jämförelse med en 
kongress är i allmänhet konferensen i mindre skala. 
 
Kongress 
Innebär ett återkommande samråd mellan en stor grupp människor, där specifika 
ämnen diskuteras. Flera parallella samråd pågår oftast under flera dagar. Kongresser 
är oftast regelbundet återkommande med ett eller fler års mellanrum. De flesta 
internationella kongresser och världsomspännande kongresserna hålls flera gånger 
per år medan oftast de nationella hålls en gång årligen. 
 
Konvention 
Ett allmänt och formellt möte för lagstiftande organ, sociala eller ekonomiska 
grupper. Syftet är att ge lägesinformation för att kunna diskutera och konsekvent 
bidra till samförstånd av policys bland deltagarna. I allmänhet är konventionens 
varaktighet relativt kort och har ingen fastslagen periodicitet. 
 
Seminarium 
Grupp som på ett aktivt sätt deltar genom undervisning och diskussion inom ett 
specificerat område, under ledning av en sakkunnig. 
 
Workshop 
Ett sammanträde där deltagarna på ett aktivt sätt deltar i undervisningen genom att 
träna på gemensam problemlösning, detta för att få ny kunskap, erfarenhet och 
insikter i problem. I allmänhet är antalet deltagare begränsade till 30-35 personer. 
 
Symposium 
Diskussioner inom en kommitté eller expertgrupp där åhörare inte är närvarande. 
Viss publik åhörarnärvaro kan förekomma men då uppskattningsvis mindre än i ett 
forum. 
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Forum 
Diskussioner mellan experter med olika åsikter och synpunkter på problem inom ett 
specificerat område. Här har åhörare möjlighet att delta i diskussionen. 
 
Kommitté 
Två eller flera talesmän med olika ståndpunkter för en diskussion som är ledd av en 
ordförande. 
 
Föreläsning 
En formell presentation som utförs av en expert, följd av en avsatt tid för åhörarna 
att ställa frågor. 
 
Institution 
Består av ett generellt samråd av aktiva gruppdeltagare som diskuterar och angriper 
en fråga från olika vinklar. Denna typ av samråd kan främst ses som ett substitut för 
formella undervisningar där föreläsaren ensam står för majoriteten av 
undervisningen.  
 
Kollokvium 
Ett program där deltagarna bestämmer vad som ska diskuteras och ledaren 
konstruerar därefter ett program utifrån de mest frekventa problemen. Dessa typer 
av möten har lika betoning på undervisning som diskussion och deltagarantalet är 
ofta upp till 35 personer. 
 
Poster sessions 
En presentation utförd av specialister, forskare, konsulter etc. som redovisar ett 
resultat inom ett visst område, där diskussion förs med intresserade delegater. 
Resultatet presenteras på affischer eller planscher i vänthallar, foajéer, 
utställningshallar eller separata rum. 
 
Evenemang 
Stor organiserad händelse, till exempel teaterföreställning, musikal, föreläsning, 
konferens, kongress med mera. 
 
Ovanstående termer är hämtade och tolkade från referens [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 


