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Situationsplan 1:1000

BYGGNADEN SOM GEOLOGISK 
FORM

Byggnadens huvudform bildas av 
kuber i olika storlekar med Munk-
sjöns vatten mellan kuberna. 
Kuberna är utformade som vagt 
fasetterade ”geologiska former” 
som till viss del har lagts ut i sjön.

Byggnaden är placerad inom det 
befintliga området, men mindre 
delar av området har grävts bort, 
så att byggnadskuberna ligger helt 
eller delvis ute i vattnet.
”Om det inte går att bygga ute i sjön 
får man föra in sjön i byggnaden”. 
Syftet är att optimera kontakten 
med vattenytan som är områdets 
mest framträdande karakteristiska 
kvalitet och största upplevelse. Det 
finns fyra av dessa ”geologiska” 
formationer:
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DEN ÖPPNA FOAJÉN

Smålands Musik och Teater är ett kulturhus med många scener. 
Därför är det möjligt att göra foajéområdena tillgängliga för all-
mänheten. Biljettkontrollen sker inte förrän vid de olika salarnas 
ingångar. I detta projekt betraktas foajén som ett ”rum i staden”, 
det vill säga att den är tillgänglig för allmänheten. 
Dessutom kan de olika kulturinstitutionerna exponera sin verk-
samhet samtidigt som Smålands Musik och Teater kan vara både 
ett okänt ställe för invånarna i Jönköping och en byggnad som 
alla har besökt och känner till.

Fasad mot söder 1:200

Formation 1: Huvudmassivet
Det rymmer de två stora salarna med den mest omfattande 
scentekniken.

Formation 2: Ön
Denna klippa är placerad ute i vattnet som en självständig ö och 
rymmer musikernas repetitionslokaler.

Formation 3:
Intill den nya Munksjöbrons fäste har det placerats en kub som 
rymmer dansscenen och barnscenen. Kuben bildar en buller-
skärm och utgör scenen för amfiteatern utomhus.

Formation 4: Amfiteatern
Den sista geologiska formen utgörs av amfiteatern utomhus. Den 
höjer sig endast något över vattenytan jämfört med de andra 
byggnadskropparna. Amfiteatern utgör hela byggnadsanlägg-
ningens utomhusområde i direkt kontakt med foajéområdena. 
I samband med evenemang på amfiteaterns scen kan publiken 
utnyttja samtliga bekvämligheter i foajén.

Ljusskulpturen
På kvällen bildar Smålands Musik och Teater och nya Munksjö-
bron tillsammans en ljusskulptur. Skulpturen kommer att synas 
över sjön och speglas i den. De viktigaste elementen är glasy-
torna kring foajén och dess balkonger.
Från foajén kommer man på kvällen bara att kunna se de upp-
lysta områdena, det vill säga närområdena – förplatsen och amfi-
teatern – och stadsområdet. I förslaget vetter foajéns glasytor 
främst mot väster och norr. Mot norr har man framförallt utsikt in 
mot de centrala kajområdena. Det innebär att foajéns ”lysande” 
områden även syns från centrala Jönköping.

GÅNG- OCH CYKELVÄGEN

Denna förbindelse försöker vi dramatisera som en viktig upple-
velse i hela anläggningen, först och främst genom att leda gång- 
och cykelvägen in genom byggnadsanläggningens centrala 
delar. Ingen ska passera byggnaden utan att få en upplevelse 
av dess rymd med sig.
Från Bruuns Magasin går gång- och cykelvägen söder om bygg-
nadsmassivet, lyfts upp en våning via en ramp och går in mellan 
huvudmassivet och musikernas ö upp på den upplyfta centrala 

att den anknyter till både nya Munksjöbron och kvarteret Atollen.

F Ö R K A S T N I N G A R

TRAFIK INNE I BYGGNADEN: PUBLIKFLÖDE OCH INTERNA 
FÖRBINDELSER

Scentekniskt är byggnaden en enplanslösning, det vill säga att 
alla scener ligger i samma nivå. Det innebär att all transport 
mellan scenerna sker på samma nivå och att det är ingång till 
alla scener från omlastningsområdet i samma nivå. De centrala 
korridorerna för transport av såväl material och artister korsar 
områdena för publiken på var sin nivå.
Det innebär även att det andra våningsplanet ut mot Munksjön 
blir huvudnivå för en stor del av publikfoajén.
Anknytningen till ”markplanet” förmedlas dels av amfiteaterns 
terrassering, dels av en bred trappanläggning i foajén.
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Fasad mot norr 1:200

Koncertlokal Teaterscen

HUVUDMASSIVET

Denna byggnadskropp rymmer de två stora salarna. De två 
scentornen bildar tillsammans med sidoscensområdena ett sam-
manhängande område där alla rum har en takhöjd på 8 meter, 
så att transport av stora kulisselement är möjlig mellan de två 
scenerna, sidoscenerna och snickarverkstaden.

Mot öster – och omlastningen – ligger alla verkstäder och 
liknande i närheten av båda scenerna. Teaterns övningsloka-
ler ligger också nära scenerna. Alla loger är placerade ut mot 
Munksjön och utformade så att de flesta har utsikt över sjön. För 
många av skådespelarna och artisterna är logen ett viktigt rum.

Teaterscenen: INTIMITET
Teaterrummet rymmer 250 platser för publik och kan därför i hög 
grad utnyttjas för att skapa nära kontakt mellan artisterna och 
publiken. Publikrummet är utformat med ett genomgående gal-
leri där intimiteten ökas genom att publiken kan se varandra och 
där känslan av att vara tillsammans vid en begivenhet förstärks 
av rummets utformning.

Prosceniet är utformat så att området kan ändra skepnad från 
gång till gång. Scenen kan skjutas framåt eller bakåt allt efter 
aktuell föreställning.
Eftersom det är mycket viktigt att publiken kan se ordentligt vid 
framförallt teaterföreställningar är galleriet försett med en stor 
lutning för att möjliggöra en framskjuten scen utan att publikens 
synfält försämras. 

Akustiken i teatersalen
Vi utgår från en fortsatt projektering och har gett rummet en 
volym som möjliggör bra akustik även vid konserter. I dessa fall 
är det önskvärt att man kan ändra några ytor i lokalen. Vid tea-
terföreställningar är det viktigaste att tal och ljud hörs väl.
Det är även önskvärt att stolarna har en utformning som ger 
samma akustik i en tom sal som i en fylld. Det gör det möjligt att 
redan vid repetitioner i en tom sal ta reda på om skådespelarnas 
tal når ut i hela salen.

Konsertsalen: DET STORA RUMMET
I konsertsalen är det plats för 800 personer och längs sidorna 
finns det gallerier – en “människotapet” som förstärker känslan 
av samhörighet mellan publiken och artisterna på scenen.

Sidogallerierna är utformade så att det delvis bildas ljudreflek-
terande väggar en bit in i rummet, som därmed i hög grad får 
önskad volym eftersom det är mycket högt i tak.
Den fortsatta akustiska bearbetningen kommer bland annat att 
definiera närmare vilken utformning de frihängande akustiska 
takreflektorerna ska ha. En stor fördel kommer att vara att det 
finns ytor i rummet som man kan utnyttja för att genomföra en 
slutgiltig justering av akustiken efter att bygget är färdigt, men 
innan det tas i bruk. Precis som i teatersalen bör stolarna utfor-
mas så att den tomma salen har samma efterklangstid som den 
fyllda. Det gör det möjligt att öva i salen utan att det uppstår 
akustiska överraskningar vid framförandet inför publik.

Eftersom biljetterna inte kontrolleras förrän vid ingången till 
salen (och inte vid byggnadens entré) har vi strävat efter så få 
ingångar som möjligt till salen.
Det har vi utnyttjat för att göra publikens inträde i salen till en 
del av konsertupplevelsen. Det innebär också att alla publikom-
råden förenas inne i salen. Publiken kan välja vilken utgång till 
foajén de vill använda, liksom nödutgångarna kan förläggas till 
olika ställen.
Under projekteringen är det möjligt att beräkna publikflödet mot 
utgångarna, så att publiken inte behöver stå i kö vid salens 
utgångar utan i stället kommer från salens olika områden med i 
förväg beräknade (korta) fördröjningar.



Förkastningar

3

Sektion C-C 1:200

Sektion B-B och facad mot vester 1:200

Sektion A-A 1:200

MUSIKERNAS Ö

Denna byggnadsdel är placerad så att sinfoniettans repetitions-
lokaler ligger i anslutning till foajén och gör det möjligt att hålla 
mindre konserter här.
Samtliga repetitionslokaler för musikerna är samlade i denna 
byggnadsdel och är vertikalt förbundna med en flygelhiss.
Från musikernas ö är det ingång direkt till såväl konsertsalens 
scen som orkesterdiket.
Alla repetitionslokaler har utsikt över Munksjön. I sinfoniettans 
repetitionslokal är fönsterdelen placerad så att ljuset faller in på 
orkestern från sidan.

Uppackningsrummet ligger mellan sceningången och musikernas ö.

Artistfoajé
Artistfoajén har infogats på bottenplan på musikernas ö, fram-
förallt för att den ska ha en attraktiv placering med utsikt över 
Munksjön samtidigt som den ska vara lättillgänglig från alla områ-
den i huset. Det går även att etablera en samlingsplats utomhus 
som vetter mot söder och är relativt isolerad från insyn.

FORMATION 3

Dansscenen och barnscenen
Dansscenen och barnscenen bildar en sammanhängande enhet 
och i projektet har vi utgått från att man kan dela loger och sido- 
och bakscen. Via den centrala korridoren har scenerna förbin-
delse till de övriga scenerna i huset.
Sido- och bakscenen med en takhöjd på 8 meter är placerad 
så att den kan utgöra en scen mot amfiteatern. Sido- och bak-
scenen kan förses med så mycket scenteknik som anses vara 
nödvändigt för utomhusscenen.
Publiken i amfiteatern utomhus sitter vänd mot norr, så att amfi-
teatern även kan användas under dagtid utan att publiken får 
solen i ögonen.

FORMATION 4: AMFITEATERN

Själva amfiteatern fungerar även som en samlingsplats, där 
framförallt den södra, översta delen mot Munksjön har ett bra 
läge – i solsken och med utsikt över både sjön och den intillig-
gande västra stranden.

Placeringen i hela komplexet betyder att alla bekvämligheter i 
foajén står till publikens förfogande. Det gäller såväl toaletterna 
som kaféet och liknande.
De olika balkongnivåerna i foajén kommer i viss omfattning även 
att fungera som en slags sidobalkonger i amfiteatern.
Området kan eventuellt spärras av så att det även är möjligt att 
arrangera konserter och liknande då publiken betalar inträde.
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Plan våning 0 1:200
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Plan våning 1 1:200
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FASAD – ARKITEKTUREN

Samtidigt som fasaden ska tillgodose de olika tekniska kraven 
på en yttervägg, såsom transparens, dörröppningar, solavskärm-
ning etc., ska den även understryka 1) byggnadens skulpturala 
karaktär och 2) byggnaden som ljusskulptur.

Alla ytterväggar består i princip av antingen en betongvägg med 
en utvändig isolering (invändigt kan rummet bakom ytterväg-
gen ha en beklädnad, exempelvis salarna som kommer att ha 
en egen självständig innervägg) eller en glasvägg med en egen 
konstruktion.

Byggnadens karaktär som ljusskulptur kan skapas av flera olika 
skikt av ljusstrukturer.

a Ljuset syns genom glasfasaderna vid de upplysta områdena 
– antingen direkt eller genom solavskärmningar.

b Svagt ljus tränger genom helt slutna fasader genom att exem-
pelvis perforerade metallplåtar täcker ljusarmaturerna, vilket gör 
att fasaden avger ett svagt sken på kvällarna. Avskärmningarna 
av ljusarmaturerna bör vara placerade på ett visst avstånd från 
själva ytterväggen. Det kan motsvara önskat avstånd mellan 
glasfasad och solavskärmning.

Samma typ av upphängningssystem kan även användas för att 
bära upp fasadbeklädnaden på de ställen där fasaden inte ska 
framstå som svagt lysande ytor. Den slutna beklädnaden kan 
vara metallplåtar eller natursten. På de ställen byggnaden står i 
vatten kan plåtarna bytas ut mot natursten.
Det sista strukturskiktet i ljusskulpturen kan vara ett mönster av 
små punktformade blålila armaturer på fasaden – ett mönster 
som även kan fortsätta på de invändiga fasaderna ut mot foajén. 
Här kommer de också att synas på kvällen och på så vis ingå i en 
förenad ljusskulptural effekt tillsammans med nya Munksjöbron.

Plan våning 2 1:200

Plan våning 3 1:400 Plan våning 4 1:400
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