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III 

Sammanfattning 

Studien behandlar utformning av en tillbyggnad som länkas samman med en befintlig 

byggnad och en planerad byggnad. Det på uppdrag av Videum som planerar att 

bygga ett nytt kontorshotell på Videum Science Park och vill ha en interstruktur som 

innehåller restaurang, reception och konferensrum. Denna tillbyggnad ska bli 

mötesplatsen för Videums personal, hyresgäster och för allmänheten. 

Videum AB är ett dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, som driver och 

förvaltar ett trettiotal fastigheter på campus i Växjö. Videum förser företag och 

organisationer med flexibla och anpassade lokaler på Videum Science Park. 

Resultatet visar ritningar, illustrationer och förklaringar över interstrukturen för 

Videum AB. 
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Summery 

 

The study is about designing an extension building that is linked with an existing 

building and a planned building. At the request of Videum who plans to build a new 

office space in the Videum Science Park area and wants to have an extension 

building that’s meant to be a meeting space with restaurant, reception and 

conference. This extension building is meant to be the meeting place for Videums 

personnel, tenants and for the public. 

Videum AB is a subsidiary of Växjö Kommunföretag AB, which operates and 

manages buildings in campus in Växjö. Videum provides companies and 

organizations with flexible and adapted facilities in Videum Science Park. 

The result shows drawings, illustrations and explanations on the extension building 

to Videum AB. 
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Abstract 

Studien behandlar utformning av en tillbyggnad som länkas samman med en befintlig 

byggnad och en planerad byggnad. Det på uppdrag av Videum AB som planerar att 

bygga ett nytt kontorshotell på Videum Science Park och vill ha en interstruktur som 

innehåller restaurang, reception och konferensrum. Denna tillbyggnad ska bli 

mötesplatsen för Videums personal, hyresgäster och för allmänheten. 

Resultatet visar ritningar, illustrationer och förklaringar över interstrukturen. 

Nyckelord: Interstruktur, Arkitektur, Design, Byggnadsutformning, Tillbyggnad, 

Gestaltning, Mötesplats, Flexibilitet, Rumsupplevelse, Reception, Entré, Restaurang, 

Matsal, Konferens, Inredning. 
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Förord 

Videum har nära samarbete med Linneuniversitetet i Växjö och planerar att bygg ett 

nytt kontorshotell och till det vill de bygga en interstruktur som blir mötesplatsen för 

Videums personal, hyresgäster och allmänheten. På uppdrag av Videum AB och 

handledare Stefan Ronéus och Patrik Hjelm, har vi fått i uppgift att utforma 

interstrukturen. 

Ett stort tack till vår engagerade handledare Per Reinholtz som har gett oss råd och 

tips under arbetets gång och varit till stor hjälpa. 

 

 

Nawar Ali Qahtan & Donna Sojeva 

Växjö, 14 Juni 2015 
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1.    Introduktion 

Platser som bidrar till att skapa möten mellan människor spelar en viktig roll 

för företag och organisationer. Det är sådana platser som ger en öppenhet 

och ökad möjlighet för professionella och sociala kontakter. 

En bra mötesplats utgör en grund för ett företags attraktivitet. Det kan locka 

dit människor som naturligt inte skulle vara på plats annars, det bidrar till 

verksamheten. Men hur skall en sådan plats utformas? 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Videum AB är ett dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB (VKAB), som 

driver och förvaltar ett trettiotal fastigheter på campus i Växjö. Videum 

förser företag och organisationer med flexibla och anpassade lokaler på 

Videum Science Park (Videuma 2014). 

Ett nytt kontorshotell planeras att byggas på Videum Science Park som 

kommer att placeras mellan befintliga byggnader och länka samman dem. 

Videums vision är att flytta sitt kontor till den nya byggnaden för att kunna 

expandera och ha plats för fler hyresgäster. 

Byggnaden namngivs hus Charlie och kommer att placeras mellan hus Delta 

och hus Bravo.  En tillbyggnad som Videum kallar ”interstruktur” skall 

placeras vid hus Charlie. Detta arbete handlar om att utforma en 

tilläggsbyggnad som ska innehålla ett antal servicefunktioner i syfte att bli 

en mötespunkt som i första hand ska binda samman husen Delta och Charlie 

och i förlängningen även hus Bravo och Alfa. 
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1.2 Syfte och mål 

Målet med arbetet är att utforma en tillbyggnad som blir en mötesplats för 

personal, hyresgäster och för allmänheten. Denna så kallad interstruktur 

skall utformas för att främja samarbete, tillgänglighet samt trivsel. 

Syftet är att tillgodose Videums önskan att få en annorlunda vinklad tanke 

om en alternativ utformning av de aktuella lokalerna. 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet inriktar sig på utformningen av lokalerna och byggnaden som ska 

inrymma matsal, reception, konferensrum, auditorium och väntplatser/lobby.  

Projektet avser vidare att, enligt Videums önskemål, utgöra ett alternativ till 

den utformning som redan föreligger från arkitekten och som därigenom 

delvis utgör programunderlaget för detta arbete.  

Projektet riktar i första hand in sig på planering och gestaltning av 

byggnadens funktion och utseende. Tekniska lösningar och konstruktion 

redovisas inte ingående, men vissa grundläggande synpunkter på val av 

material redovisas i enlighet med arbetets strävan efter god gestaltning och 

funktion. 

Förslag på planlösningar, interiör och exteriör redovisas tillsammans med 

övrig beskrivning.  
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Teori 

Det som redovisas i teorin här redogör en del av resultatet i ett 

gestaltningsarbete.  

2.2  Videum Science Park  

Science Park eller som det heter på svenska - teknikpark eller 

forskningspark - är ett internationellt begrepp och innebär att verksamheten 

ska ha aktiva länkar med universitet, forskningscentra eller högre 

utbildningsinstitut samt vara utformat för att uppmuntra uppbyggnad av nya 

eller inflytande kunskapsrika företag (Videumb 2015).  

I dagsläget har Videum över 100 hyresgäster med över 600 anställda (SISP 

2015). Med det planerade företagshotellet är målet att ha fler hyresgäster. 

Företagshotellet skall byggas på kvarteret Uppfinnaren, se Bild 1 och Bild 2. 

 
Figur 1: Kvarteret Uppfinnaren. Från vänster Hus Delta, Hus Bravo, Hus Alpha. (Eniro Karta). 

 

 
Figur 2: Området idag. (Ali & Sojeva). 
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2.2.1  Kvarteret Uppfinnaren 

I kvarteret Uppfinnaren, se Figur 3, är platsen där interstrukturen och hus 

Charlie planeras byggas. Enligt detaljplanen som upprättades år 2005, se 

Bilaga 1, är kvarteret Uppfinnaren är inte prickad mark. Det innebär att 

byggnaderna får uppföras där. Marken är markerad SKB som betyder att det 

som byggs där ska vara för universitetsändamål, kontor eller bostäder. 

Största tillåtna bruttoarean ovanför mark är 26000m2 och varje 

huvudbyggnad är inte tillåten att uppta mer än 2000m2 markareal. De 

uppförda byggnaderna får vara 5 våningar högst. Ny bebyggelse skall 

utformas med karaktärsdrag som överensstämmer med Växjö kommuns 

träbyggnadsprogram för den moderna trästaden (Växjö Kommun 2005).  

 
Figur 3: Kvarteret Uppfinnaren med de befintliga byggnaderna (Växjö kommun). 
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2.2.2 Videums programunderlag 

Videum anlitade JAIS Arkitekter att ta fram ritningar på det planerade hus 

Charlie. Till detta har JAIS även tagit fram en skiss på tillbyggnaden som 

kommer att länka ihop hus Delta med hus Charlie. Den ritningen har 

Videum arbetat vidare med och fått fram det som visas i Figur 2. Det orange 

är befintligt och ser som på bilden. Det blå är det Videum vill bygga till och 

länka ihop med det befintliga för att bilda en interstruktur.  

 
Figur 4: Utkast på planlösningen (JAIS Arkitekter & Videum) 

I hus Delta finns idag en befintlig restaurang med matsal som kommer att 

bindas samman med den planerade tillbyggnaden. Målet är att göra en större 

restaurang som kommer att utökas med större kök och fler sittplatser. I den 

blå arean är det planerat att ha 3 konferensrum, ett auditorium, reception, 

entréhall och lobby. Interstrukturen har en bruttoarea på 740m2. 
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2.2.3 Lokalprogram 

Lokalprogrammet redovisar de olika rummen som finns i Videums 

programunderlag. Kolumnen ”funktion” redovisar typ av rum. Kolumnen 

”lokalyta” anger erforderlig storlek. Kolumnen ”kommentar” visar antalet 

personer lokalen är avsedd för, se Tabell 1. 

 
Tabell 1: 

Funktion Lokalyta(m2) Kommentar 

Konferensrum 1 39m2 30 Personer 

Konferensrum 2 22m2 20 Personer 

Konferensrum 3 20m2 20 Personer 

Auditorium 55m2 50 Personer 

Reception 20m2 2 Personer 

Kafé 17m2  

Matsal 136m2 60-70 Personer 

 309m2  
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2.3 Exteriör 

I Växjö bygger man mycket i trä för att utveckla ett hållbart 

samhällsbyggande. Eftersom det är hållbart att bygga i trä (Växjö Kommun 

2015) har man gjort någon form av preliminärt gestaltningsmässigt val då 

man intresserar sig för trä. Även glas och grästak används mycket i 

omgivningen. I moderna byggnader väljer man stora fönsterpartier som 

exempelvis i Växjös Statsbibliotek. N-Huset på Campus i Växjö använder 

stora glaspartier och grästak. 

2.3.1 Trä 

Trähus har byggts i Sverige i alla tider. Sedan lång tid tillbaka dominerar 

träfasader på småhus upp till 2 våningar. På senare år har intresset för 

träfasader på högre hus ökat eftersom brandrisken inte är lika stor i och med 

nya brandskyddslösningar.  

Trä anses vara ett lämpligt fasadmaterial för nya arkitektoniskt moderna 

byggnader och även renoverade byggnader. Träet ökar de estetiska och 

arkitektoniska värden på byggnaden samt skapar kontakt med den 

omgivande miljön (Šekularac 2015).  

Ett bra val är värmebehandlat trä, se Figur 5. Det är på grund av dess goda 

rötbestängdighet men också eftersom virket blir betydligt mer formstabilt. 

Formstabiliteten gör att sprickor inte uppstår lika snabbt eftersom virket inte 

rör på sig så mycket som övrigt virke (Heatwood). Värmebehandlat trä är 

miljövänligt och innehåller inga skadliga ämnen (Šekularac 2015).  

 
Figur 5: Värmebehandlad träfasad (Lunawood.fi). 
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2.3.2 Glas 

I modern arkitektur och speciellt i höghus dominerar ofta glaspartier i exteriören, 

se Figur 6. Det beror främst på att glas ger byggnaden en speciell karaktär. 

Byggnader med stora glaspartier tenderar att sticka ut och dra till sig 

uppmärksamhet. Stora fönsterpartier ger ett bra ljusinsläpp även en öppenhet i 

byggnaden och allt eftersom glas och glasfasader kan möta ökade energikrav är 

det ett intressant alternativ.  

 

En miljövänlig och bra lösning till användningen av stora glaspartier är att 

integrera solceller. Solcellsglas är ett bra sätt att producera el på plats. Det är lätt 

att integrera solceller i fönster då de finns i halvtransparant variant och kan 

användas på ett bra sätt med alla typers fönster (Chin-Huai 2015).  

 

Solcellsglas i utfackningsväggar håller ljusintensiteten på komfort intervall under 

hela dagen och undviker stark ljus att tränga in som kan ge obekväma 

inomhusmiljöer (Erdem et al. 2015). Det beror på att solcellsglas ger en 

filtreringseffekt som bidrar till minskad infraröd och ultraviolett strålning in till 

byggnaden (Onyxsolar 2015). 

 

 

 
Figur 6: Solcellsfönster (Onyxsolar). 
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2.3.3 Grästak 

Grästak bidrar med en mer naturnära känsla och har använts i hundratals år 

runtom i världen. På senare tid har intresset för grästak väckts och allt fler 

har börjat använda det som takmaterial, se Bild 5. Grästak har många 

funktioner och egenskaper som är bra både för byggnaden och miljön.  

Grästak är ett effektivt värmeisoleringssystem dvs. det minskar 

värmeförluster och värmeinsläpp och det leder till en minskad energi 

förbrukning i byggnaden (Goussous 2014). Grästak bidrar även till en 

förbättrad lufttemperatur och minskning av luftförorening. Det bidrar även 

till en förbättrad regnvattenledning (Berardi 2013).  

Ett typiskt platt grästak har en taklutning mellan 0-5°. Lutande tak behåller 

mindre vatten i allmänhet och fukthalten varierar från taknocken till takfoten 

(Green Roof Technology 2015). 

 

 

 
a) 

 
b) 

 

Figur 7: På a) ett grästak på Nanyang Teknologiska Universitet i Singapore (inhabitat.com) och på b) ett grästak på N-Huset 

Linneuniversitetet Växjö. 
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2.4 Interiör  

Varje hus byggs för att förse oss med olika funktioner. Interiörerna utformas 

för att förse oss med olika funktioner och tjänster. Bra rumsupplevelser och 

goda mötesplatser för alla är några av målsättningarna. 

2.4.1  Rumsupplevelse  

Rummet planeras så att interaktion mellan gäster och företagspersonal ska 

fungera tillfredsställande (Mossberg s.120). Planering av rum sker i den mån 

att det finns utrymme och plats för de som avses befinna sig där. 

För en bra upplevelse är omgivningen viktig för den som besöker platsen. 

Genom att underlätta en verksamhets upplevelse kan man ha platser som 

förmedlar olika karaktärer. Det kan exempelvis vara livlig eller dämpad 

ljudnivå, starka eller mjuka färger som förmedlar en känsla av omgivningens 

karaktär (Mossberg s.109). 

2.4.2  Mötesplatser 

Goda mötesplatser erbjuder människor möjlighet att träffas, initierar samtal 

och stärker den sociala sammanhållningen. Rollof (2008) säger ”De har en 

attraktionskraft som gör att människor söker sig dit. De underlättar och 

stimulerar till oväntade och spontana möten – inte bara planerade och 

”schemalagda” möten. Möten som inträffar där blir värdefulla.”. Vidare 

utvecklar han att bra historik av framgång utgör en stark attraktionskraft. Ett 

sådant renommé ökar chansen att personer med talang och kompetens söker 

sig dit, vilket ökar förutsättningarna för nya möten.  

2.4.3  Attraktiva inomhusplatser 

För att företag ska locka rätt kunder krävs det att utforma och förse 

verksamheten med vissa faktorer i omgivningen. Det kan till exempel gälla 

teknikutrustning, design och musik, det vill säga sådant som ger gästen en 

bra upplevelse (Mossberg s. 121). Även möbleringen, färgsättningen och 

ljussättningen utgör en stor del i hur en attraktiv inomhus miljö upplevs.  
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2.4.4  Akustik – ljud 

Lokalen ska utformas så att ljud från angränsande utrymmen och ljud utifrån 

dämpas. Det sker i den omfattning som lokalen kräver så att de som vistas 

där inte besvärs av ljudet (BBRa 2013). 

2.4.5 Färgsättning  

Färgsättning av väggar i lokalen görs med hänsyn till ljusinläpp, färg på golv 

samt möbler. Ett mörkt golv bör kombineras med en ganska ljus nyans på 

väggarna för att lokalen inte skall uppfattas mörk. Det finns större frihet i 

färgsättning om golvet är ljust. För dominanta och starka färger på möbler 

bör en neutral färg användas på väggarna för att det annars finns risk för att 

färger skär sig (Kaise Design 2007).  

Ljusa färger får lokalen att se större ut och mörkare färger får lokalen att se 

mindre ut. För att få lokalen att se längre ut än den är kan en kortvägg målas 

med en mörkare nyans (Kaise Design 2007). 

En god färgmiljö bidrar till både trivsel och säkerhet. Med säkerhet avses 

människor med synskada. En synskadad person har svårt att urskilja små 

kontrastskillnader. Principen för detta är att kombinera mörk och ljus färg 

för att den med synskada skall lättare röra sig och hitta i lokalen 

(Synskadades Riksförbund 2013). 

2.4.6 Ljussättning  

Belysning och dagsljus kan planeras olika beroende på hur lokalen ska 

användas. I ett rum där det förekommer bildskärmsarbete bör reflexer i 

bildskärm från fönster och belysning undvikas (Arbetsmiljö upplysningen 

2015). Bildskärmar finns inte bara i kontor utan även i konferensrum och i 

reception. I lobby och matsal skall belysningen vara inbjudande och 

avslappnande samtidigt som alla aktiviteter måste få tillräckligt med ljus. 
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2.4.7  Tillgänglighet  

Arbetsmiljölagen reglerar de krav som ställs på tillgängligheten i 

arbetslokaler (Boverket 2014). Tillgänglighet betyder användbarhet för 

personer med funktionsnedsättningar vilket annars skulle försämra 

delaktigheten och jämlikheten för dessa personer. Tillgänglighet möjliggör 

en arbetsmiljö som fungerar för alla (Arbetsmiljöverket). 

I Svensk Standard anges mått och betjäningsareor enligt standarden bland 

annat höjd nivå, för att planera lokaler med förbättrad tillgänglighet (SS 

914221:2006). 

Alla lokaler i tillbyggnaden ska vara utformade på så sätt att en person med 

nedsatt rörelse kan röra sig fritt utan några svårigheter.  

2.4.8 Rumshöjd 

I en stor lokal som räknas rymma ett större antal personer ska rumshöjden 

vara hög så att lokalen känns öppen. 

I publika lokaler ska rumshöjden vara minst 2,70 meter. I rum avsedda för 

mindre antal personer får denna rumshöjd underskridas, dock får den inte 

vara lägre än 2,40 meter (BBRb 2011).  
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3. Metod 

Bakgrundinformation inhämtades genom bland annat internet, böcker, 

rapporter och tidningar. Denna metod valdes för att få inspiration och för att 

hitta tidigare liknande studier, för att ge en bättre förståelse för hur en 

tillbyggnad liknande denna kan gestaltas.  

En djupgående kvalitativ intervju har genomförts med beställare1 på Videum 

för att diskutera olika lokaler och funktioner som skall inrymmas i 

tillbyggnaden. Detta för att få veta hur stora lokaler som kan inrymmas i 

tillbyggnaden och utifrån det få ett underlag för planlösningen. Det har även 

genomförts kvalitativa intervjuer med arkitekterna Mats Elgström2 och Per 

Reinholtz3. Intervjun med Mats Elgström genomfördes för att få en mer 

ingående förståelse för hur ett kök skall dimensioneras. Medan intervjun 

med Per Reinholtz genomfördes för att få feedback på gestaltningen av 

interstrukturen. 

Digitala verktyg har använts för att få fram planritningar och 3D-modeller 

samt illustrationsbilder på tillbyggnaden. 

                                                 
1 Roneus, Stefan: Affärschef vid Videum AB. 2015. Intervju 9 april. 
2 Elgström, Mats: Arkitekt vid LBE Arkitekt AB. 2015. E-mail 15 maj. 
3 Reinholtz, Per: Arkitekt vid Reinholtz & Ronnemark. Intervju 14 april. 
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4. Genomförande 

Arbetet som huvudsakligen följt gängse arbetsmetoder för arkitektarbete i 

byggprocessen (Nordstrand 2000, sid 85-86). Det genomfördes därmed i tre 

steg, först i form av ett programskede och därpå ett skisskede. Slutligen 

följde arbetet med att renrita och illustrera förslagen.  

Under programskedet hölls flera möten med beställaren allt eftersom frågor 

dök upp under arbetet. Därefter kunde ett lokalprogram upprättas och sedan 

ett byggprogram. För genomförandet av lokalprogrammet studerades först 

JAIS Arkitekters förslag, ytor och funktioner bedömdes och beräknades. Det 

ritningsförslaget gav preliminära riktlinjer för den alternativa byggnaden 

som skulle skapas. 

Det andra skedet, skisskedet, där olika lösningar provades och utvärderades 

följde därefter. Under skisskedet valdes först att skissa för hand för att få en 

känsla och vision av olika alternativ på utformningen.  

Den tredje delen av arbetet bestod av att renrita delarna i Revit. En vision på 

tillbyggnaden i förhållande till de befintliga byggnaderna gjordes i 

SketchUP för att få ett helhetsintryck. 

4.1 Programskede    

4.1.1 Möte med beställare 

I möten med beställaren gavs preliminära ramar för arbetet baserade på 

skisser gjorda av JAIS Arkitekters avseende hus Charlie och den tänkta 

interstrukturen. Beställarens önskemål var att får ett alternativt och 

annorlunda förslag varför dessa skisser endast till viss del kunde utgöra ett 

erforderligt underlag för det kommande arbetet. 

Utöver detta gjordes ytterligare en intervju med Arkitekten Mats Elgström 

för att få bakgrundinformation och dimensionering för kök och matsal. 
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4.1.2 Lokalprogram 

Med hjälp av det tidigare upprättade lokalprogrammet, Tabell 1, och efter 

möten med beställaren kunde ett nytt lokalprogram upprättas, se Tabell 2. 

 
Tabell 2: Det nya lokalprogrammet. 

FUNKTION LOKALYTA (m2) KOMMENTAR 

   

Konferensrum 1 20 m2 8-12 Personer 

Handikappanpassad 

(Multimedia utrustning) 

Konferensrum 2 35 m2 16-20 Personer 

Handikappanpassad 

(Multimedia utrustning) 

Konferensrum 3 50 m2 28-32 Personer 

Handikappanpassad 

(Multimedia utrustning) 

Auditorium 75 m2 70+ Personer 

Handikappanpassad 

(Multimedia utrustning) 

Grupprum 15 m2 4-8 Personer 

Handikappanpassad 

 195 m2  

Reception 20 m2 2-3 Personer 

WC 3 m2 x3 Dam/Herr 

RWC 5 m2  

 34 m2  

Pentry 6 m2 Disk, mikrovågsugn, 

kylskåp, köksskåp 

Restaurang 

Kafé 

45 m2 Restaurangkök 

10 m2 Kafé 

Restaurangköket serverar 

150 mål 

Matsal/Sittplatser 200 m2 Sittplatser för 150 

personer 

 261 m2  

 TOT. AREA: 490 m2  
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4.1.3 Byggprogram 

Byggprogrammet redovisar vilka olika verksamheter som skall finnas i 

interstrukturen samt grundläggande krav för dessa, se Bilaga 2. Detta 

underlättar vid grundläggande skissarbete eftersom det är redan bestämt vad 

lokalerna skall innefatta. 

4.2 Skisskedet 

Skisskedet delades in i två lösningsförslag och utifrån det bearbetades en 

planlösning. 

4.2.1 Lösningsförslag 1 

I lösningsförslag 1 utgick planlösningarna från JAIS Arkitekts förslag för att 

behålla den befintliga matsalen/kaféet. Det för att spara på ekonomin i 

tillbyggnationen.  
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4.2.1.1 Utkast 1 

Utkast 1, se Figur 7, bygger mycket på JAIS förslag. Planlösningen har en 

bruttoarea på 952m2. Den nya entrén placeras närmre det planerade hus 

Charlie. Receptionen står direkt vid entrén för att underlätta för den som 

nyligen besöker byggnaden och behöver hjälp att hitta runt. Matsalen och 

köket behåller sin ursprungliga plats och utökas. Ett konferensrum flyttas 

söder om hus Charlie med ett grupprum bredvid. Auditoriet flyttas upp och 

får en större area för att rymma tillräckligt med folk. Under auditoriet står ett 

större konferensrum. WC placeras nära receptionen och konferens- och 

grupprummet. 

 

Nackdelen med denna planlösning är att den är alldeles för stor och har 

mycket överskottsyta. Entréns placering är inte central vilket gör att det blir 

en lång väg till hus Delta och hus Charlie. Det blir en stor omväg till hus 

Delta då det krävs en att gå runt matsalen eller genom matsalen för att 

komma fram. 

 
Figur 7: Utkast 1. 
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4.2.1.2 Utkast 2  

Utkast 2, se Figur 8, bygger vidare på utkast 1 och ändrar en del av de 

sakerna som inte stod rätt till i utkast 1.  Ändringar gör att byggnadens 

bruttoarea minskar till 792m2. Matsalen och köket står på samma plats dock 

förstoras köket. Pentry tillkommer och placeras mittemot köket. Auditoriet 

och stora konferensrummet behåller sina platser och till det tillkommer 2 

mindre grupprum som placeras precis under det stora konferensrummet. Det 

lilla konferensrummet från utkast 1 står kvar på sin plats och till vänster om 

den tillkommer toaletter. Entrén placeras lite mer centralt medan receptionen 

behåller sin plats. 

Nackdelarna här blir att receptionen står alldeles för långt bort från entrén. 

Receptionen står nu med långt ifrån hus delta och gör det svårt för en person 

som besökt receptionen att enkelt förstå vart saker och ting finns. 

 

 
Figur 8: Utkast 2. 
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4.2.2 Lösningsförslag 2 

I lösningsförslag 2 överges idén om att bygga vidare på JAIS förslag och 

istället göra något helt nytt. Genom detta lösningförslag skall det slutliga 

resultatet uppnås. 

 

4.2.1 Steg 1 

I första steget ritades varje rum efter lokalprogrammet för att få rätt storlek. 

Sedan delades varje rum i ”komponenter” för att skilja dem ifrån varandra, 

se Figur 9. Det gav en överblick på hela verksamheten. 

 

 
Figur 9: Rummen uppdelade som komponenter. 
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4.2.2 Steg 2 

I andra steget delades interstrukturen upp i tre avdelningar, se Figur 10. Varje del 

bestod av en verksamhetsgrupp. Det vill säga en avdelning för mat, en för lobby och 

en för konferensrum. Det gjordes för att underlätta placeringen av varje lokal. 

 
Figur 10: Fördelning av interstrukturen. 
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4.2.3 Utkast 3 

Utifrån steg 1 och 2 skapades en enkel planlösning, se Figur 11. Entrén 

placerades centralt med receptionen precis framför. Toaletterna placerades 

till höger om entrén för att skapa en hall-känsla och skilja matsalen från 

lobbyn. Det för att den som besöker byggnaden ska enkelt och snabbt hitta 

till receptionen. På vänster sida om entrén ligger matsalen för att det blir 

lättare med varuintag. Till höger om entrén placerades därför 

konferensavdelningen men också för att vara skiljt från matsalen eftersom 

ljudnivån kan vara hög och störa de i konferensrummen. Planlösningen får 

en BTA på 996 m2. 

 
Figur 11: Utkast 3, planlösning. 
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4.2.3.1  Möjliga förbättringsåtgärder på utkast 3 

Utifrån utkast 3 bearbetades och granskades planlösningen för att hitta 

eventuella förbättringsförslag och är de som följer nedan. 

 En del överskottsyta som kan ändras och minskas. 

 Entrén till interstrukturen döljer sig från höger sida. Här kan ett 

förslag möjliggöra en ny form på framsidan som gör att entrén syns 

från höger och vänster sida. 

 Toaletter kan eventuellt flyttas för att inte vara för nära entrén. 

 Kapprum saknas och kan behövas vid konferensrummen. 

4.2.4 Utkast 4 

Genom ändringsförslag på utkast 3 gjordes en slutjustering av 

planlösningen.  Det färdiga resultatet av planlösningen redovisas med 

exteriör och interiör i kapitel 5 Resultat & Analys. 
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5. Resultat & Analys 

I detta kapitel redovisas resultat och analyser. 

Resultatet delas in i 4 delar där illustrationsplan, planlösning, exteriör och 

interiör redovisas med text och bild.  

5.1 Illustrationsplan 

Illustrationsplanen, Figur 12, visar en översiktlig bild på interstrukturen i 

förhållande till den planerade byggnaden och de resterande befintliga 

byggnaderna. Den röda byggnaden är interstrukturen, den vinröda 

byggnaden är planerade hus Charlie och de orange byggnaderna är de 

befintliga byggnaderna.  

 
Figur 12: Illustationsplan över området Videum Science Park. 
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5.2 Planlösning 

Planlösningen utformades inifrån och ut för att rymma in alla verksamheter och 

få det att passa in efter beställarens krav och önskemål. Beställaren hade ett 

önskemål om en matsal som rymmer 150 personer med en restaurang och kafé. 

Konferensrum och ett auditorium som rymmer 70 personer samt grupprum. En 

reception och entré. Dessa verksamheter bildar tillsammans interstrukturen. 

I Figur 13 redovisas planlösningen på interstrukturen, se även Bilaga 3. Entrén 

och receptionen placeras centralt för att göra det lättare för besökare att hitta 

receptionen direkt och även avskilja på verksamheterna samtidigt som de 

samspelar med varandra. Till vänster om receptionen finns matsal, restaurang 

med kafé och servering samt ett pentry. Ett vindfång som binder samman Hus 

Delta och interstrukturen blir en entré till interstrukturen från Hus Delta och från 

baksidan. Till höger om receptionen finns konferensavdelningen. I 

konferensavdelningen finns ett auditorium som rymmer 70 personer och 2 

konferensrum. Konferensrummen är flexibla med en vikvägg som skiljer dem åt. 

Korridoren mellan auditoriet och konferensrummen rymmer ett kapprum i ena 

änden. Till vänster om konferensrummen finns ett flexibelt utrymme som är 

öppet med soffgrupper. Toaletterna är placerade till vänster om auditoriet och för 

hygieniska skäl en bit ifrån matsalen. 

Planlösningen får en slutlig bruttoarea på 671m2 

 

 
Figur 13: Planlösning på interstrukturen. 
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5.3 Exteriör 

Fasaden består av trä och glas, se Figur 14. Trä valdes för att det är ett 

naturligt material som passar in på de krav som ställs och även passar in i 

området. Panelen är av typen värmebehandlat trä. Värmebehandlat trä är 

miljövänligt och har en lång livslängd. Eftersom träet värmebehandlas får 

det en annan färg och olika nyanser vilket gör att byggnaden sticker ut mer.  

 

 

Figur 14: Interstrukturens framsida med entré. Bild tagen i västläge. 

Glaspartierna utgör en stor del av fasaden, se Bilaga 3. De ger byggnaden en 

modern känsla och får byggnaden att sticka ut, se Figur 15. Det bidrar med 

mycket naturligt ljus till byggnaden. Glaspartierna är av typen solcellsglas 

vilket innebär att man får el på plats med dessa. Dessutom skyddar de mot 

ultraviolett och infraröd strålning.  

 

 

Figur 15: Närmre bild på interstrukturens fasad. Bild tagen i sydväst läge. 
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Till fasadens trä och glas material blev taket av typen grästak, se Figur 16. 

Grästaket komplimenterar resterande exteriörens material på ett bra sätt. Det 

har bra egenskaper som att det inte släpper in solvärme på sommaren och att 

det inte släpper ut inomhus värmen på vintern. Dessutom är grästaket 

estetiskt vackert och passar bra ihop med träpanelen och glaspartierna. 

 

 
Figur 16: Grästaket på byggnaden. Bild tagen i sydvästläge. 

I Figur 17 syns träpanelens olika nyanser och de stora fönsterpartierna.  

 

 
Figur 17: Fasaden i sydläge. 
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Träpanelen är stående för att passa in bättre med de stora glaspartierna. 

Fönsterpartierna har svart karm för att det smälter in med träets färger. 

Ytterdörrarna är vita för att synas tydligt i fasaden, i Figur 18 syns dörren till 

köket och i Figur 19 syns den vita ytterdörren till vindfånget som har svart 

karm för att stick ut. 

 
Figur 18: Fasaden i norrläge. 

 

 
Figur 19: Fasaden i österläge. 
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I taket finns 2 glaspartier för att få in naturligt ljus ovanifrån, se Figur 20. Det 

stora glaspartiet placerades centralt längs med entrén och receptionen för att 

skapa en tydlig riktlinje mot receptionen från entrén. Det andra glaspartiet 

placerades ovanför auditoriet för att få in naturligt ljus in i rummet.  

 

 
Figur 20: Vy uppifrån som visar glaspartierna i taket.  
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5.2 Interiör 

Interstrukturen interiör gestaltades för att uppfylla målet för en god 

rumsupplevelse. Det har lett till att varje del i interstrukturen har gott om 

belysning och rumshöjden är hög för att byggnaden inte ska kännas som ett 

parkeringshus, se Bilaga 3. Tillbyggnaden är gestaltad för alla människor, 

den är handikappanpassad till både de med rörelsehinder och de med 

nedsattsynförmåga. Inomhus miljöerna är väldigt öppna och fria och 

erbjuder alla vad de söker i en sådan byggnad. I Figur 21 syns 

interstrukturen och dess inredning med de olika golven och färg på 

möbleringen. Golvet i entré- och receptionsavdelningen är placerat vertikalt 

med restaurangs- och konferensavdelningen är placerat horisontalt för att 

avskilja från varandra. 

Figur 21 Översiktlig bild på interstrukturen. 
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Inne i interstrukturen från entrén syns receptionen och med hjälp av 

takfönstret och det naturliga ljuset skapas en riktlinje direkt mot receptionen, 

se Figur 22. Denna utformning leder besökande mot receptionen och 

underlättar för de med synnedsättning. Från entré till reception har ett annat 

golv använts för att göra det tydligt och även för att markera gränsen mellan 

restaurangavdelningen och konferensavdelningen. Det vita taket hjälper till 

att skapa en trevligare inomhusmiljö. Receptionen är placerad i ett bra läge 

till både hus Delta och Hus Charlie. Till vänster om receptionen finns ett 

litet väntrum.  

Färgsättningen är gjord med hänsyn till människor med nedsatt synförmåga 

och samtidigt skapa en harmonisk miljö för dem och alla andra. 

 

 
Figur 22: Vy mot receptionen från entrén. 
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Till höger om receptionen ligger konferensavdelningen som även innehåller 

hallen till hus Charlie. Konferensavdelningen består av konferensrum, auditoriet, 

det flexibla utrymmet och toaletterna. Från receptionen till höger syns 

toalettväggarnas baksida där det finns 2 fåtöljgrupper och Videums motto på 

väggen ”Idéer föds där människor möts”, se Figur 23. 

 

 
Figur 23: Fåtöljgrupper vid receptionen. 

I Figur 23 till höger om väggen med Videums motto finns auditoriet, 

konferensrummen och det flexibla utrymmet. Till vänster finns hallen mot 

hus Charlie, se Figur 24. De stora fönsterpartierna som är placerade till 

vänster gör tillsammans med de vita väggarna och trägolvet hallen ljus. 

 
Figur 24: Hall mot hus Charlie. 
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Här skapas en rundgång som gör det lätt och enkelt att röra sig i 

interstrukturens konferensavdelning. Toaletterna har dörrarna mot 

auditoriets bakvägg med ett mellanrum tillräckligt stort för en rullstolsburen 

person att röra sig fritt, se Figur 25. Målet här är att göra det enkelt att röra 

sig i byggnaden och att framkomligheten blir mycket lättare och bekvämare. 

Toaletterna placeras en bit från matsalen av hygieniska skäl. 

Färgkontrasterna på vägg och dörrar har använts för att göra det lätt för 

personer med nedsatt synförmåga att behärska miljön.  

 
Figur 25: Toaletterna. 

I Figur 25 syns det flexibla utrymmet från toalettgången. Beställaren hade 

önskemål om grupprum, det flexibla utrymmet ersätter grupprummen. Det 

flexibla utrymmet har en vägg av sten. En grå matta används för att avskilja på 

det flexibla utrymmet från resterande lobby. Där finns fyra röda soffgrupper 

eftersom den röda färgen på möblerna passar in med färgen på mattan och 

väggen, se Figur 26. Utrymmet är tänkt att vara öppet för alla. Syftet med det 

flexibla utrymmet är att erbjuda en lugnare öppen miljö än den som finns i 

matsalen där ljudnivåerna stundtals kan vara högre.  

 
Figur 26: Flexibla utrymmet. 
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Stenväggen från det flexibla utrymmet fortsätter längs konferensrummens 

vägg. Till vänster om det flexibla utrymmet finns en hall med auditoriet till 

vänster och konferensrummen till höger, se Figur 27. I änden på hallen finns 

ett kapprum med ett glasparti för att få in naturligt ljus till hallen. Det för att 

hallen inte skall känns mörk och ge obekväma inomhusmiljöer. 

 
Figur 27: Hallen med auditoriet, konferensrum och kapprum. 

 

Till vänster i hallen finns auditoriet, se Figur 28. Auditoriet är försett med 70 

sittplatser och är handikappasanpassad. Inne i auditoriet finns ett mörkare 

trägolv som balanseras med ljusa väggar och tak. I auditoriet finns ett stort 

glasparti för att släppa in naturligt ljus. Det stora glaspartiet är placerat till 

vänster om projektorduken för att det naturliga ljuset inte ska speglas mot 

dukten och försämra bilden. Vid starkt naturligt ljus kan gardiner dras för så 

det inte blir störande för de som vistas i salen. 

 
Figur 28: Vy från dörren i auditoriet. 
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Även i taket finns glasparti för att släppa in naturligt ljus, glaspartiet i taket 

är placerat längst bak i rummet för att naturligt ljuset inte ska störa någon av 

de sittande och istället reflekteras ljuset mot bakväggen, se Figur 29. Här 

används kontrasten svart med vit på vägg och dörr för att göra det lättare att 

skilja på vägg och dörr. Stora glaspartier finns med dörren för att skapa 

öppenhet mot hallen. 

 
Figur 29: Vy bakväggen i auditoriet. 

Mittemot auditoriet ligger konferensrummen. Konferensrummen är indelade 

i ett större konferensrum som rymmer 22 personer, se Figur 30, och ett 

mindre konferensrum som rymmer 16 personer, se Figur 31. 

Konferensrummen är försedda med multimedieutrustning och är 

handikappanpassad. Konferensrummen delas isär med en vikvägg som kan 

öppnas för att skapa ett större konferensrum, för ca 40 personer. 

 
Figur 30: Stora konferensrummet med vikväggen halvdragen. 
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Färgsättningen i konferensrummen är ljus för att få rummen att upplevas större. 

På väggen mittemot glaspartierna finns en randig tapet med lite mörkare färger 

för att ge lite kontrast till rummet och bidra till god färgmiljö. 

 

 
Figur 31: Lilla konferensrummet med vikväggen halvdragen. 

I änden på hallen finns kapprum med ett stort glasparti för att få det lilla 

utrymmet att verka mer öppet och fritt, se Figur 32. 

 
Figur 32: Kapprummet. 
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Till höger om receptionen finns restaurangavdelningen och vindfång som binder 

fast interstrukturen med hus Delta, se Figur 33.  

 
Figur 33: Restaurangavdelningen. 

 

Restaurangavdelningen består av matsal som rymmer 150 ätande/sittande 

personer, kafé och serverings plats, ett pentry och kök, se Figur 34. Matsalen 

är utformad för att passa alla människor. Färgsättningen i matsalen består av 

lugna färger tillsammans med färgrika möblerna som bidrar till en mer 

upplivad känsla. Belysningen i matsalen är lugnare än i 

konferensavdelningen för att skapa en lugnare upplevelse.  

 

 
Figur 34: Vy från matsalen mot köket. 
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

 

Tillbyggnaden kunde i början visualiseras utifrån inspirationsbilder. Det gav 

nya idéer och tankar kring exteriöra och interiöra val. För att begränsa val av 

inspiration användes litteratur och internet för att inte endast designa 

tillbyggnaden utseendemässigt vad gäller materialval och färg utan också 

hur målet i arbetet kunde uppnås genom denna metod. Dessvärre hittades 

inte just begreppet interstruktur i böcker och internet som var relevant till 

arbetet. 

Genom intervjuer med beställare på Videum blev förståelsen för mötesplats 

djupare och det blev enklare att förstå vad som eftersträvas. Vidare blev det 

en aning enklare att hitta källor för hur en mötesplats kan tänka utformas och 

bli trivsamt.  

Validiteten i arbetet hade dock blivit högre om det hade varit fler kvalitativa 

intervjuer. Detta exempelvis i form av fler intervjuer med olika arkitekter 

som hade kunnat ge mer relevant information till arbetet. Denna metod hade 

till en viss del kunnat resultera i en annorlunda utformning med förståelse 

för hur en tillbyggnad som mötesplats fungerar och vilka funktioner som 

behövs samt vad som kan göra denna plats eftertraktad. 

Att det inte utfördes fler kvalitativa intervjuer var på grund av att de 

intervjuer som gjordes med beställare och två arkitekter ansågs vara 

tillräckligt reliabla för att kunna utforma ett diskussionsunderlag och ett 

förslag till en alternativ interstruktur.   
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6.2 Resultatdiskussion 

Interstrukturen är placerad mellan hus Delta och Charlie. Formen på 

byggnaden är avlång och passar in bra med resterande byggnader. Träet 

samspelar med de befintliga byggnaders träfasader och smälter in i miljön. 

Det naturliga värmebehandlade virkets färg är någonstans mellan röd och 

orange och gör att den passar bra mellan de röda fasaderna på hus Alpha och 

Beta och även de orange som finns på hus Delta. 

Stora fönsterpartier har valts till fasaden för att få in mycket dagsljus. Om 

interstrukturen hade haft mindre fönster hade utformningen på fasaden fått 

en annan estetik. Det hade även förminskat dagsljusinsläppet och inomhus 

miljön hade inte fått en liknande upplevelse av öppenhet.  

Grästak har fördelar både utseendemässigt och funktionsmässigt. Grästaket 

upptar det solstrålningen och släpper inte in värmen och bidrar därmed till 

en bättre inomhusmiljö. Dess egenskaper bidrar till en minskad 

energiförbrukning som innebär att det är en miljövänlig lösning. 

Interstrukturen är indelad i 3 avdelningar, restaurangs-, entré och receptions- 

och konferensavdelning.  Receptionen är placerad centriskt i rummet så att 

det både är lätt att hitta och ger personalen en god överblick. Syftet med 

indelningen är att interstrukturen inte ska bli allt för rörig och behåller en 

tydlig riktlinje men samtidigt uppfyller målet om att skapa oplanerade möten 

mellan människor. Indelningen av interiören med restaurangavdelning till 

vänster bygger på de rådande förutsättningarna samt på en önskan av att 

minska störnings moment i lokalen. Avstånd är även ett sätt att hantera 

akustik och skapa lugnare och tystare miljö för konferensavdelningen till 

höger om entrén.  

Belysningen i konferensavdelningen är starkare än den i entré- och 

receptionsavdelningen och restaurangavdelningen. Det för att på möten och 

liknande arbetsplatser behövs starkare ljus medan i de mer lugna miljöerna 

krävs mildare ljus för att ge en inbjudande och avslappnande känsla. 

Hela byggnaden är handikappanpassad för att uppfylla de krav som finns på 

offentliga byggnader men även för att de skapar en bra miljö för alla 

människor. 

Hade färgsättningen i lokalen inte gjorts med hänsyn till människor med 

nedsatt synförmåga så skulle väggarna haft mer färg. Men eftersom målet är 

att skapa en byggnad anpassad för alla människor och en plats där alla kan 

spendera sin tid i. Kontraster som passar ihop med varandra gör det lättare 

för den med nedsatt synförmåga och även enkelt för människor med normal 

syn. 
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Toaletterna är placerade bredvid auditoriet med ett mellanrum som skapar en 

hall. Anledningen är att dels dölja toalettdörrarna från det öppna och dels för 

att skapa en rundgång i konferensavdelningen. Framkomligheten ökar med 

det och gör det lättare att röra sig i konferensavdelningen. En annan 

anledning till att den är placerad så är av hygieniska skäl. En nackdel är att 

det kan uppstå kö då blir det förhindrar det rörelsen i hallen och minskar 

framkomligheten.  

Vindfånget är placerat inne i lokalen för att inte påverka den exteriöra 

utformningen. Det medför att viss yta till höger och vänster om vindånget 

blir svårutnyttjad. Men det har varit ett gestaltningsval som även minskar 

byggnadens fasadyta och därigenom minskas vissa möjliga problem med 

värme och kyla. 

Det flexibla utrymmet är tänkt att vara ett öppet utrymme in omsluten 

avdelningen. Därför ersätter det grupprummen och blir istället ett öppet 

utrymme för alla som vill sitta i det öppna men med lugnare miljö. 

Utrymmet är möblerat med soffgrupper men kan möbleras om beroende på 

behov. 

Matsalen är försedd med lätta möbler för att enkelt kunna möbleras om vid 

evenemang. Längs med entré- och receptionsavdelningen finns 3 bås och 

bord och stolar som är tänkta att avskärma entrén från matsalen. Nackdelen 

med båsen är att de inte blir lättflyttade möbler men det bidrar med flera 

olika sittplatser. 

Konferensrummen är flexibla och är indelade till 2 konferensrum med hjälp 

av en vikvägg. Vikvägg har använts för att enkelt och flexibelt kunna göra 

om konferensrummen till ett rum. Med de lätta möblerna kan 

konferensrummet möbleras om efter behov.  
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7. Slutsatser

En interstruktur är en plats där de sker möten och interaktion mellan 

människor. För att gestalta en sådan byggnad krävs det tydliga riktlinjer om 

vad som ska finnas i interstrukturen. Med hjälp av teori, intervjuer och 

kunskap kunde en sådan planlösning tas fram. 

En sådan offentlig miljö gestaltas för att passa alla människor för att nå bäst 

resultat. I resultatet framgår hur sådan byggnad utformas med dessa 

egenskaper.  

Mötesplatsen som är målet med interstrukturen uppfylls i all 3 avdelningar. I 

de öppna entré- och receptionsavdelningen och restaurangavdelningen samt i 

den omslutna konferensavdelningen.  

Som slutsats anses projektet ha nått målet på bästa möjliga sätt genom att 

erbjuda en estetiskt modern byggnad både exteriört och interiört och som 

uppfyller beställarens önskemål.  
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BILAGA 1: Detaljplanen 

Detaljplan: Uppfinnaren 1 MM. Campus, i Växjö Kommun. 0780K-P05/04 
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BILAGA 2: Byggprogram 

Interstrukturen 

Entré 

Entré bör vara utformad med vindfång. Entrén ska ha tydlig linje till 

receptionen. 

Reception 

Receptionen bör innehålla en expedieringsdisk samt Backoffice. 

Toaletter 

Det skall finnas minst 1 handikappanpassad toalett. Toaletterna skall 

placeras när reception men en bit ifrån matsalen p.g.a. hygieniska skäl. 

Restaurang/Matsal 

Restaurangen/matsalen skall placeras mot hörnen. Matsalen skall vara 

utrustad med stolar och matbord. 

Kafé  

Kaféet skall ha anknytning till restaurangen. 

Auditorium 

Auditoriumet skall vara utrustat med multimedieutrustning. Auditoriumet 

skall innehålla sittplatser och en scen. 

Konferensrummen 

Konferensrummen skall innehålla sittplatser och vara försedda med 

multimedieutrustning. 

Grupprum 

Grupprummet ska innehålla sittplatser. 
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BILAGA 3: Ritningar 

Planritning: A-40-1-1 

Fasadritningar: A-40-1-2 
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