
Huvudentré
Stockholmsmässan

Rica Talk Hotel

Älvsjö gård

Älvsjö station

ÖVERSIKT

Koncept – detalj – byggnad 
Stockholmsmässan, ny huvudentré

Förenklat examensarbete KTH-arkitektur HT-2014
Henrik Nilzén

Inledning:

Jag studerade vid KTH:s arkitekturskola mellan 1995 och 2000. Efter skolan ville jag arbeta på ett 
kontor som som tänker strukturellt, som kan byggprocessen och som framställer arkitektur av hög 
kvalitet. Jag var också intresserad av byggnader som hanterar och gestaltar stora flöden av 
människor och sökte mig därför till Rosenbergs arkitekter specifikt för att arbeta med stockholms-
mässan i Älvsjö där jag tyckte att Hall C, då relativt nyuppförd, hade många av dessa kvaliteter. 
Jag har sen dess arbetat bland annat med en rad projekt för stockholmsmässan, från Rica Talk 
Hotel och Hall AE, till huvudentrén i roller alltifrån medverkande till medansvarig. 
Förutom stora nybyggnadsprojekt har vi stått för en rad större och mindre invändiga ombyggnader 
och även dispositionsplaner. Vi har sett över kommunikationsytorna mellan hallarna, galleristråken, 
och gett dem ny gestaltning.

I skolan uppmuntrades vi, eller det var ju egentligen ett krav, att identifiera och rita den eller de 
detaljer som var centrala för koncepten i våra projekt. Det var en uppgift många uppfattade som 
svår. Under min skoltid, liksom i arbetslivet har ibland funnits en tröskel, ett motstånd, att ta steget 
från koncept till konkret förslag som ligger närmare byggd verklighet. Förklaringar till detta kan dels 
vara brist på erfarenhet och kunskap om bygge, men kanske också en rädsla att blotta sig för kritik. 
Både i skolan och i yrkespraktiken kan det vara enklare i tidiga skeden: bilder framställs, koncept 
diskuteras, eftersom det ännu inte är konkret kan det finnas konsensus i ord mellan kritiker och elev, 
mellan beställare och arkitekt. I yrkespraktiken handlar det oftast ännu inte om så stora pengar, 
förutsatt att skisser, bilder och texter inte utlovar något beställaren inte vill stå för. Men steget till det 
konkreta kvarstår - att kunna skissa trovärdigt i tidiga skeden kräver kunskap om bygge. Att fördjupa 
sig i ventilationsdon, betongelement, placering av larmgivare mm kan kännas långt från den 
konceptuella diskussionen men är ju helt nödvändigt för ett bra genomförande av projekt.
Under min tid som utvecklingsansvarig på kontoret har vi infört att designmanual med de avgörande 
detaljerna skall upprättas så att dessa inte glöms under de ibland långa perioder projekten löper. 
Jag har nedan identifierat några centrala detaljer som vi ansett vara avgörande för att bibehålla 
konceptet i ett konkret byggprojekt. Detaljerna beskrivs nedan, jag utvärderar också kort 
erfarenheterna efter genomfört bygge beträffande hur viktiga detaljerna verkligen var för konceptet.

Stockholmsmässans huvudentré

Ca 2000 kvm nybyggnad samt 1000 kvm ombyggnad, färdigställd 2013.

När Rosenbergs arkitekter 1998 vann det parallella uppdraget om hall C närmast Huddingevägen 
var logistiklösningen en avgörande faktor: En cirkulär rörelse mellan hallarna infördes, C-hallen 
lyftes 70 cm jämfört övriga anläggningen vilket p.g.a. sluttande mark möjliggjorde parkering och 
inlastning under det nya kommunikationsstråket.
2010 blev vi ombedda att studera en lösning för att separera flöden av mäss- och konferens-
besökare i  huvudentrén. Det är en komplicerad logistik där många flöden skall samverka: utställare, 
anställda, journalister, VIP-gäster m fl. Flera av dessa flöden korsar varandra. Den gamla 
huvudentrén var dessutom riktad åt ena hållet i det cirkulära flödet vilket gav en obalans mot 
mässanläggningens norra sida. 

Huvudflöde mässanläggning

Sammanhang huvudentré, mässanläggning och hotell
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Sammanhanget:

En viktig aspekt var att logistiskt länka samman den nya huvudentrén med hotellets entré. 
Det 19 våningar höga hotellet utgör en ”kampanil” som vänder sitt ansikte mot entrétorget framför 
huvudentrén. Hotellet utgörs av två vertikala volymer, den främre av glas står på en bas i form av ett 
långt skärmtak som i ändan viker ned och bildar en ”bock”, ett stöd i marken. 
Gestaltnings- och materialmässigt håller hotellet söder om entrén en hög nivå. Hallarna 
nordväst om den nya entrén är åldersstigna och har enkla och rätt medfarna plåtfasader. 
En generell svårighet i mässprojekten är om och hur förhålla sig till det befintliga. Går det att hitta 
gestaltningselement att bygga vidare på i hallarna av enkel kvalitet från 70- och 80-talen eller skall 
man införa helt nya material i bygglådan/paletten?
Huvudentrén är ingen fritt svävande solitär utan invävd i mässtrukturen, delvis bestående av 
nybygge, delvis av ombyggda befintliga delar. 

Konceptet:

Ovan flödena placeras ett stort, “svävande” tak, en vinge,  med lång utkragning. I horisontalled  
vävs de omgivande befintliga fasadmaterialen in: metallkassetterna som klär hotellfasaden från 
södra sidan, från norra sidan en förädlad variant av den veckade plåten som klär Victoriahallens 
fasad. Materialen passerar genom klimatskalet och bildar invändig väggbeklädnad.
Ett beställarkrav är utrymmen med få eller helst inga pelare för maximal flexibilitet. Allt skulle 
genomföras på mycket kort tid trots komplicerade utmaningar i form av konstruktion, ventilation, 
byggetapper mm.

Några arkitektoniska element/detaljer bedömdes speciellt viktiga för konceptets genomförande: 

1. Takets avslutning / framkant
2. Takets möte med fasaden i norr 
3. Glaspartiernas utformning och möte med takets undersida.
 
Bredvid en presentationsbild som presenterades inför projektet där jag har markerat 
detaljerna, under den ett foto med det färdigbyggda resultatet.

Presentationsbild innan bygge, hänvisningar till de tre detaljerna beskrivna nedan.

Färdigt bygge

Huvudsakliga entréflöden
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1. 

För att ge taket ett lätt uttryck ville vi ha en tunn avslutning, en framkant som en flygplansvinge. 
I övrigt får takkanten inte bilda en ojämn linje, utan måste upplevas helt jämn sedd i perspektiv. 
Det höga takets stålstomme har en tolerans som inte alls uppfyller den typen av krav. Vi fick därför 
rita en strängpressad, rund aluminiumprofil, lik framkanten av en flygplansvinge, fäst på stomme 
med ställbar infästning mot stålbalkarnas avslutning. Krav för vattenavrinning under projekteringen 
gjorde att diametern blev fördubblad, men den stora skalan gör att det ändå känns smäckert. 

2.

I mötet mellan tak och vägg mot Victoriahallen i norr tyckte vi det var viktigt att visuellt separera  
dem från varann med hjälp av ett skuggspår. Detta utfördes inte p.g.a bristande kommunikation 
mellan olika delentreprenörer, det blev alltså inte som det var ritat. För att undvika detta hade 
behövts en kontinuerlig närvaro vid bygget och genomgångar av delmoment med byggarna, något 
som inte var budgeterat.
Detta kände vi var något som försvagade konceptet i det byggda resultatet.

1. takets avslutning

2. Skuggspår: möte fasad - vägg

1. takets avslutning
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DET UTKRAGANDE TAKET

3. 

För att förstärka intrycket av svävande tak ville vi att glaspartierna, ett structural-glazingsystem utan 
täcklock, skulle möta taket utan synlig horisontell post, d.v.s att den skulle fällas in i undertaket.   
Detta visade sig svårt. Det stora taket rör sig mycket i vertikalled, upp till 70mm, p.g.a snölast 
medan glaspartierna är fixerade i höjdled. De måste förankras i stommen flexibelt och ändå utgöra 
tätskikt.
Till slut visade det sig för svårt att åstadkomma en övre, infälld horisontell profil. Slutsatsen vi drog 
efter att ha sett det byggda resultatet blev dock att i den stora skalan och på den höjden var det 
i stort sett oväsentligt om profilen fälldes in eller ej. Vi konstaterade åter hur svårt det är att se 
arkitektoniska element och bedöma deras vikt i relation till helheten.

Detta var några få aspekter av ett omfattande och komplicerat projekt som genomfördes på mycket 
kort tid. Yrkespraktiken är ett ständigt lärande på alla nivåer. Bland det svåraste i yrket anser jag är 
att lära sig inse vad man egentligen gör. Att hitta relevanta jämförelser och att se det klart i ofta 
väldigt snabba processer. Att skriva denna sammanfattning för mitt förenklade examensarbete har 
varit nyttigt , och hjälpt mig att ännu en gång reflektera över detta projekt.

Henrik Nilzén

3. Möte glasparti - undertak

Stomme, från montage
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