
Felicia Wahlborn
Handledare/ Anders Wilhelmson, professor
Supervisor Tor Lindstrand, universitetslektor

  Erik Wingquist,    
  universitetsadjunkt

Examinator/ Anders Johansson, prodekan, 
Examiner prefekt

Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30 hp
Degree Project in Architecture, Second Level 30 credits

05 june 2014

” Rum för musik”
”Spaces for music”

 



Dagens museiprogram ca 3000kvm Nytt program ca 6000kvm

utställning/butik/verkstad magasin

arkiv/admin/kontor/forskning

kpr/wc/frd konsertlokal

kommunikation/entré

huvudentré foajé

fik

utställning/verkstad/butik underhåll konsertlokaler

arkiv/admin/kontor/forskning repetition/studio/foajé

tillägg tillägg tillägg/ökad yta 

fikkpr/wc/frd

kommunikation/entré

Bakgrund och Idé
I Stockholm finns idag ett stort musikintresse inom sma-
lare musikgenrer såsom körsång, barockensembler, jazz, 
folk mm. De är utövare på olika hög nivå som arbetar 
isolerat på olika platser, till exempel Musikhögskolan eller 
lokala musikskolor.
Stockholm behöver en mötesplats - Musikplatsen -  som 
ger olika möjligheter att underlätta utövande och fram-
förande av smal musik. Att kunna hyra lokal till rimlig peng 
är mycket viktigt för många föreningar med liten plånbok. 
Det kan bli ett sätt att nå ut till fler och värna engage-
manget kring musiken som är en viktig del av Stockholms 
kulturliv. 

Musikplatsen blir en liten institution som kan få svårt att 
finnas på egen hand. Den behöver därför samarbeta 
med en befintlig kulturinstitution som redan har en stark 
förankring i Stockholms kulturliv och som inte drivs av 
privata intressen. Därför har jag valt att slå ihop idén om 
Musikplatsen med ett nytt Musikmuseum.

Musikmuseet är idag inrymt i det gamla bageriet på Sib-
yllegatan 2 mellan kungliga Dramaten och Armémuseum. 
Byggnadens kulturminnesvärde begränsar museets mö-
jligheter att utvecklas, och museet är idag en slumrande 
och bortglömd institution utan tydligt besökarfokus. Mu-
seet har en stor avdelning för forskning, och museidelen 
är ganska liten och intim. 
I detta examensarbete blir Musikplatsen en del av Musik-
museets nya program. En uthyrbar del som administreras 
av museet och som kan ge museet möjligheter till nya 
samarbeten. 

Det nya musikmuseets innehåll grundar sig i program-
met hos dagens museum, men har utvecklats mot ett 
mer flexibelt och tillgängligt program efter studier och 
intervjuer med museianställda, flitiga besökare och po-
tentiella besökare. Fokus har legat i att skapa ett naturligt 
programupplägg och flöde i byggnaden samt undersöka 
den spatiala utställningsmiljön.

Var och för vem?
Målgruppen för dagens museum är den redan musikin-
tresserade eller den spontana förbipasserande besökar-
en. Museet är dock publikt och bör ligga ganska centralt 
med god kommunikation.
Musikplatsen blir mindre publik än själva museet. Musik-
platsens läge bör dock vara tillgängligt kollektivt och 
med bil/cykel samt för fotgängare, men måste inte ligga 
i allas blickfång.

Slutsatser av detta resonemang leder till en intim plats 
som i sig är ganska central. Det är av yttersta vikt att 
platsen är tillgänglig såväl med bil som kollektivt.Ytter-
ligare en positiv aspekt skulle vara om byggnaden plac-
erades med kontakt till andra kulturverksamheter. 

Platsen
Lövholmen står infor en omvälvande förändring inom 
snar framtid. Dock finns ingen ny detaljplan över om-
rådet. Hela området präglas av en helt oregelbunden 
placering av byggnader vilket skapar ett utgångsläge för 
övergripande framtida strategier för området i stort. Det-
ta förslag knyter ihop Gröndalsområdets och Lövholmens 
strukturer längs Lövholmsvägen för att skapa en samman-
hållen stadsgata i det idag odefinierade området. Entrén 
ligger inom en naturlig rörelse från tvärbanans närmaste 
station varifrån de flesta potentiella besökarna kommer. 
Området präglas av ett myller av olika byggnadstyper, 
strukturer och material. Jag har valt att arbeta mellan 
dessa för att skapa en solitär som har koppling till både 
ordnad kvartersbebyggelse och tung gammal industri, 
i form och materialitet. Dock förmodas stora delar av 
Lövholmens industribebyggelse rivas i framtiden för att 
ge plats till bostäder, och därför finns tillfälle att fritt ska-
pa i samspel med program och funtion snarare än områ-
dets byggda kontext.

Fördjupning
Ett fokus i detta examensarbete har varit en fördjupning 
inom området rumsakustik som en naturlig förlängning 
av projektets tema. Detta har resulterat i mycket facklig 
läsning och tidskrävande beräkningar tillämpade på 
projektets största rum - en konsertsalong för ca 700 
personer. Salongen har egenskaper som gynnar akustisk 
musik som inte förstärks elektroniskt. Utifrån empiriska 
analyser av befintliga konserthallar har viktiga parametrar 
för salongens egenskaper kunnat fastställas och utifrån 
detta har beräkningar kunnat utföras. Kring detta har 
även en arkitektonisk idé funnits som till stor del är ge-
nomgående för hela projektet. I byggnaden finns även 
en mindre salong för elektronisk musik med de akustiska 
egenskaper detta kräver.

Med utgångspunkt från dessa studier kring program, 
plats och rumsakustik, har en byggnad långsamt vuxit 
fram. 
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Byggnaden
Byggnaden är mycket långsträckt och ligger i souterräng ned mot 
en grönyta som vetter mot en liten småbåtshamn. Byggnaden 
ligger också placerad i kontakt med framtida kulturbebyggelse på 
Lövholmen. Därför har området mellan dessa och projektet planerats 
storskaligt som en övergripande idé om ett parkstråk och kulturom-
råde. Projektet lämnar denna yta öppen för allmänheten, och tyr sig 
istället till gaturummet och tar upp dess höjder på plan 1 som också 
är entréplan. Huvudentrén ligger skyddad under tak och är placerad 
i mitten av byggnaden. Här finns den trapphall som binder samman 
byggnadens publika delar och innehåller reception, butik mm. På 
plan 1 finns även kontorsavdelning, lastintag, restaurang, sceningång 
och en övre artistfoajé. 

En trappa ned ligger museets forskningsavdelning, verkstäder samt 
en salong för elektronisk musik med tillhörande pausrum och replo-
kaler. På bottenvåningen finns även en nedre entré som möjliggör 
genomströmning från gaturum till parkrum. Den nedre entrén kan 
även hållas öppen mot området utanför som utökning av foajén i 
samband med konserter eller konferenser.
En trappa upp från entrén finns museidelen och stora salongen 
under toppiga ljudabsorberande takformer. Taken ger överljus och 
rymd till utställsningsrum, trapphall/foajé och två större repetition-
slokaler. Taktopparnas utseende utgår till viss del från den önskade 
formen på den stora salongen, men även utifrån rumsliga kvaliteter 
som gynnar utställningsmiljön.

Byggnadens utgörs upp till taktopparna av en betongkonstruktion 
som exteriört är klädd med bockad svart korten. Meningen är att den 
tjocka plåten ska fungera som ljuddiffusering kring byggnaden så att 
gaturummets buller sprids jämnare längs fasaden. Betongkonstruk-
tionen är mycket rigid, även gällande bärande innerväggar. De tjocka 
innerväggarna finns placerade mellan de rum som genererar mest 
ljud, såsom museirum, konsertsalongen och repetitionsrummen för 
extra ljudisolering och bärning av trakkonstruktionen. 

Exteriört kan byggnadens program läsas av i de två nedre planen 
med kontor och arbetsutrymmen. Fasaden har många ljusinsläpp 
i ett ordnat fasaduttryck där bärande stomme kan skönjas mellan 
fönsterpartier med grov relief i ek och mörk fyllning. I plan 2 mar-
keras det mer slutna programmet av ett eget tungt fasaduttryck med 
ett fåtal kvadratiska fönster med utskjutande ram. Taken är träkon-
struktioner klädda med plåt i vilt förband som bildar ett toppigt och 
udda landskap i samspel med programmet i byggnaden, och som 
förhoppningsvis även inger nyfikenhet att utforska dess innehåll. 
Träkonstruktionerna ger mindre transmissionsljud än exempelvis en 
stålkonstruktion och är därför gynnsamma i miljöer som genererar 
ljud, men också måste kunna isoleras från buller och vibrationer. 
Taken skapar olika rymder i museidelen som lätt kan delas upp med 
flyttbara väggar
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Interiört dominerar den råa obehandlade betongen på väggarna 
och ribbade ljudabsorberande innertak av trä. Undantaget är stora 
salongen som är helt klädd i ljust trä. Trä med större tjocklek bevarar 
ljudets energi särskilt i låga frekvenser. Detta är gynnsamt i en lokal 
för akustisk musik. En vanlig träpanel eller plywoodpanel är så tunn 
att basljus tar sig igenom och istället skapar transmissionsljud i bygg-
nadens stomme. 
Den grå betongen är ett resultat av funderingar kring god miljö för 
utställning då uställningsinterörer ofta domineras av antingen svart 
eller vit interiörkulör. Båda dessa extremer är ansträngande för ögat 
trots att de framhäver det utställda objektet mycket bra. En grå 
betongkulör med sin struktur kanske kan bidra till en lugnare visuell 
miljö. Fönster och dörrar inramas av utskjutande foder som skapar liv 
i skuggspel längs väggarna, och en enkel fris hanterar mötet mellan 
betongvägg och toppiga innertak. På govlytorna eftersöks ett pol-
erat blankt uttryck som kontrast och mörkare effekt mot det ruffare 
taktila ytan på väggarna.
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Rumsakustik 
För att få en bra utgångspunkt för akustiska analyser och 
beräkningar bör några parametrar bestämmas. Dessa är 
antal sittplatser, efterklangstid och ljudstyrka (hur mycket 
ljudet hinner öka i styrka innan det klingar bort efter vald 
efterklangstid). Utifrån detta finns olika sätt att beräkna 
rummets volym,  proportioner och total yta. 
Volymen ges av

G = 10log(RT/V) + 44
där G är ljudstyrkan
RT är efterklangstiden
V är rummets volym 

Volymen är dessutom beroende av den totala materialy-
tan i den rumsform som önskas. Detta gör att den volym 
som beräknats med förhållandet ovan, kan behöva just-
eras efter just det rum som önskas. 

Materialval spelar också stor roll eftersom dessa påverkar 
reflektioner och efterklangstid i olika frekvenser. Efter-
klang måste därmed beräknas för olika frekvensspann 
i den framräknade volymen där olika material påverkar 
ljudet så att klangbilden blir så jämn som möjligt. 
Formeln ovan bör därför jämkas ihop med följande 
förhållande (Sabines formel)

RT = 0,49V/∑a 
där ∑a är den summerade absorptionen för rummets 
olika ytor

Efterklangstiden är också proportionell mot mängden 
volym per sittplats som bör vara mellan 5-11m3.
Efter att ha beräknat sig till en form, en volym och ytma-
terial, kan ytterligare parametrar som t.ex. reflektioner, 
spridningav ljud, och absorption av särskilda frekvenser 
tas i beaktning. 

INTERIÖR STORA SALONGEN
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Rumsproportioner  och efterklang
Rummets förhållande mellan mått och volym är 
avgörande för ljudstyrka och efterklangstid. I förslaget 
önskas ganska lång efterklang på ca 1,5 s och ljudstyrkan 
bör vara max 6dB. Ju mindre rum med lång efterklang, 
desto högre ljudstyrka. Total volym för hela salongen är 
ca 6000m3.  

Volymen markerad i sektionen ovan behövs för att uppnå 
önskat förhållande mellan ljudstyrka och efterklang, men 
är problematisk gällande reflektionsbilden i rummet. 
Därför skapas en “mindre rum” med hjälp av 
takreflektorer.

Diagrammet ovan är ett sk. Boltdiagram som visar ett 
spann av rumsproportioner som är akustiskt fördelakti-
ga utifrån empiriska analyser. Diagrammet visar på det 
matematiska förhållandet där rumshöjden satts till 1. 
Förslagets ungefärliga proportioner är markerat med 
svart.

Reflektion
För att åhöraren skall få en bra ljudupplevelse bör reflek-
tioner mot salongens ytor hanteras så att tidsskillnaden 
mellan direkt ljud och ljud som reflekterats första gången 
blir så liten som möjligt. Om skillnaden är längre än 30ms 
uppfattas ett “burkljud” eller litet eko. Detta begrepp 
kallas IDTG - initial time delay gap, och bör tas i beakt-
ning när salongens interiör utformas.

Lösning på detta kan vara tillägg av paneler eller väg-
gelement som vinklas så att förstareflektionen sker 

snabbare. Reflektionen kan därmed också riktas om till 

områden som annars ej skulle få så många reflektioner 

och därmed riskera ljudskugga. Salongens balkongrad är 
också fördelaktig då den ger en kortare salong där ljudet 
kommer fram snabbare.

Diffusion - rumslig ljudupplevelse
För att skapa ett bra ljudklimat är det fördelaktigt att dela 
upp ljudvågen när den träffar en yta, så att svagare ljud 
fördelas jämnare i rymden. 

QRD - quadratic residue diffuser är en panel som delas 
upp i ett primtal skivor enligt en särskild matematisk 
formel. Djupet begränsar de låga frekvenser som sprids 
och bredden på skivorna bestämmer spridningens hög-
sta frekvens. Med hjälp av det matematiska förhållandet 
kan dessa extremer slås ihop och modulen blir mindre 
och mer behändig.
I förslaget finns en diffusermodul med 17 delar i särskilda 
mått. Modulen sprider frekvenser mellan 300-6000Hz som 
är dominerande i kammarmusik och kör. 

Absorption
När rummets olika parametrar är bestämda och 
beräknade, är det ofta något frekvensspann som klingar 
längre och behöver absorberas. Detta kan korrigeras 
med absorbenter som är effektiva i olika frekvenser. För 
att en ljudvåg skall absorberas krävs ett tomrum bakom 
väggytan som är minst 1/4 av ljudvågens längd. Våglängd 
beräknas genom att 

λ=vljud/f
där λ är våglängden
v är ljudets hastighet (343m/s)
f är frekvensen i Hz

För en basabsorbent på 100Hz krävs ett djup av ca 0,8m. 
Höga frekvenser absorberas lättast med textil och isoler-
ing, som t.ex. salongens stoppade säten.
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