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I och med Kris  nehallens  llbakadragna 
läge i stadsbilden blir 

TYDLIGHET
extra vik  gt för a   ly  a platsen och låta 
den ta plats i staden likt den vik  ga mål-
punkt som den är.  

Avståndet från hörnet på Stora Torget  ll 
Kris  nehallens nya entré är ungefär lika 
långt som det mellan Knutpunkten  ll hu-
vudentrén på Järnvägssta  onen. E  er en 
kortare promenad  på runt 360 meter är du 
framme vid Kris  nehallen och redo a   kliva 
in i värmen och sorlet för a   göra dig redo 
a   ta del av dagens program.

För a   knyta ihop konserthallen med sta-
den föreslås e   par återkommande ele-
ment placerade längs vägen från Stora 
Torget eller ända från järnvägssta  onen . 
Dessa element kan likt e   ”Hans och 
Greta-spår” vägleda såväl den vane falu-
bon som den nye besökaren på vägen mot 
Kris  nehallen. 

De element som är tänkta a   utgöra den 
röda tråden kan vara pelare och pollare av 
corténplåt, granitmurar samt mark-
beläggning eller möbler som återkommer 
och är arrangerade på e   sä   som gör a   
de s  cker ut, men ändå harmoniserar med 
omgivande stadsmiljö. Gestaltningen av 
desssa element har material och formspråk 
som påminner om Kris  nehallens u  orm-
ning och dess nära omgivning.

På Stora Torget föreslås en annonspunkt 
för Kris  nehallen varifrån man enkelt kan 
hi  a nästa punkt i spåret, och sedan vidare. 
En ny entréplats vid Trotzgatan knyter ihop 
Kris  nehallen med Läroverksparken men 
framför allt synliggörs entrén från e   av 
Faluns större trafi kstråk.

ANNONSPUNKT 1
ANNONSTAVLA MED KONSERTPROGRAM, 
KONSERTAFFISCHER SAMT EN 
ORIENTERINGSKARTA

ANNONSPUNKT 2
ANNONSTAVLA MED 
ORIENTERINGSKARTA

ENTRÉPLATS
TYDLIG PLATSBILDNING MED AVVIKANDE 
BELÄGGNING, ”PORTAL”, FRAMHÄVANDE 
OCH ANNONSERANDE BELYSNING

VÄGVISNINGSPUNKT
SKYLTNING MOT KRISTINEHALLEN OCH
KRISTINESKOLAN

LÄROVERKSPARKEN
UTTRYCK OCH VÄXTLIGHET 
BEVARAS SOM ENHET I STÖRRE 
SAMMANHANG
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Vid den nya entréplatsen vid Trotzgatan möts 
besökaren av

RÖDA MATTAN
som är utrullad hela vägen längs läroverksparken 
och leder fram  ll entrén. Den utgörs av röd mark-
beläggning som där den tar sin början  markeras av 
två tringelformade obelisker, som likt den röda tråd 
besökaren kunnat följa genom staden på väg mot 
Kris  nehallen, påminner om musikhusets 
fasadu  ryck. Röda ma  an bjuder in och bygger upp 
förväntningarna hos besökarna. Ute vid Trotzgatan 
möter ma  an en torgliknande plats som accentue-
ras av en cirkel i e   avvikande material i gatan.

E   ny   övergånggställe föreslås i direkt anslutning 
från postenparkeringen.
 
Belysning blir här en vik  g aspekt då de fl esta 
konserter arrangeras under kvälls  d. Förutom i 
egenskap av vägledare kan belysning fungera som 
stämningshöjare och atmosfärskapare, sam  digt 
som den har en vik  g funk  on för a   promenaden 
ska kännas lika trygg och inbjudande under dygnets 
alla  mmar.
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ENTRÉN
  ll Kris  nehallen nås via gångvägen som ligger 

mellan parken och gymnas  khuset. 
Gångtrafi kanten går skyddad från 

angöringspunkterna på Skolgatan och får 
istället en belyst och trygg promenad bredvid 

den lummiga parken.
Bänkar längs stråket kommer såväl 

parkbesökaren som gymnas  kutövaren  ll gagn. 
En ny vägvisare vid röda ma  ans slut 

anvisar både  ll gymnasiets entré 
och  ll Kris  nehallen.

3.



4.

1867
anlades Läroverksparken som innehåller 

över 70 träd och många olika buskar och småträd. 

Parken kommer inte a   påverkas av Kris  nehallens 
ombyggnad utan ses som en egen enhet och kom-

mer a   förbli vad den är idag. Förslaget om gångvägens 
dragning mellan parken och gymnas  ksalen är den del 

som närmast berör parken och bedöms bidra posi  vt i och 
med en ökad närvaro i parken under fl er av dygnets  mmar. 

De  a bidrar  ll trygghet sam  digt som parken kan upp-
ska  as av fl er när den som rör sig längs stråket får ta del 
av lummig grönska, vackra blommor, ljuvliga do  er och 

plasslande, färgsprakande löv.
Viss beskärning och urgallring ur väl vald växtlig-

het skulle kunna göras i samarbete med sak-
kunniga hos komunen om man y  erligare 

vill synliggöra Kris  nehallen 
från parken.



TILLGÄNGLIGHET
är en vik  g faktor i projektet, såväl invändigt som utvändigt. 

Tak  la ledstråk fi nns hela vägen från Trotzgatan  ll 
Kris  nehallens vik  ga knutpunkter. Ramperna i sin tur är väl 
integrerade i u  ormningen och blir en del av de 
gemensamma stråken. De olika vägvalen sammanstrålar och 
skapar naturliga mötesplatser dit alla enkelt kan ta sig u  från 
sina förutsä  ningar. 

Entrén är väl markerad och gör a   den på så sä   är lä   a   
hi  a för alla som vill ta del av Kris  nehallens utbud. 
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GESTALTNINGEN
av Kris  nehallens  llbyggnad är e   resultat av verksamhetens 
behov, platsens struktur och stadens karaktär.        

Musiken har få   inspirera, bland annat  ll rytmen i ski  et mellan 
koppar och glas som kan associeras med klaviaturets varia  on 
mellan svarta och vita tangenter.

Den glasade fasaden som  llsammans med kopparfärgade par  er 
veckar sig runt  llbyggnaden anknyter  ll världsarvet och gruvan 
genom färg och material sam  digt som den blickar framåt genom 
si   u  ryck och sin gestalt. Falu Gruva har varit en innova  onskra   
i ungefär 1000 år och var på 1600-talet anse   som en av landets-
modernaste arbetsplatser. A   nu använda moderna material som 
är hållbara och sam  da går i samklang med världsarvets förhåll-
ningssä    ll utveckling.

Byggnaden förändras när man rör sig runt den genom a   dess 
öppna och slutna sidor ger varia  on i vad och hur mycket man ser 
av det som händer i byggnaden. 

Tak i svart bandtäckt plåt harmonierar med Läroverkets dito. 
Fasaden består in sin tur av glas, obehandlad lärk och koppar-
färgade fasadskivor. Om det upplevs en avsaknad av rik  gt 
kopparplåt i projektet så fi nns förklaringen i såväl miljömässiga 
orsaker, i gestaltningen som i tekniska aspekter. Koppar är i idag 
e   omdiskuterat byggnadsmaterial på grund av a   den när den 
ärgar släpper ifrån sig tungmetaller  ll dagva  net. De  a i kombi-
na  on med de tekniska problem i form av läckage som kan uppstå 
med  den i den mjukfogsbeklädda skarv som bildas mellan glas 
och plåt gör a   tradi  onell koppar har valts bort i projektets ut-
vändiga delar. I gestaltningen har koppar varit en bärande del av 
grundidén och för a   behålla anknytningen  ll Faluns historia och 
ge Kris  nehallen det utryck som e  ersträvas används ålders-
beständiga fasadskivor i kopparu  örande. 
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Det första som möter en besökare i Kris-
 nehallen kommer inte a   upplevas som 

någon överraskning, hit välkomnas man 
nämligen redan på avstånd, på gatan eller i 
parken på väg  ll byggnaden. Gestaltning-
en gör a   volymen tydligt vänder sig mot 
Läroverksparken och den uppglasade en-
trévåningen ger e   visuellt samband mel-
lan de ak  viteter som pågår i byggnaden 
och de som pågår utanför.  Entrén ligger på 
plan 2 av byggnadens 

5 PLAN 
Högst upp i huset fi nns y  erligare e   plan 
där en del av byggnadens dri  utrymmen 
fi nns belägna. Entréhallen består av plan 2 
och 3, där det senare utgörs av e   entresol-
bjälklag från vilken man når konsertsalens 
balkongplatser.

På plan 4 har verksamheten i merparten av 
sina övningsrum och på plan 5 fi nns per-
sonalutrymmen och kontor. En trappa ner 
från entrén fi nns nya loger och y  erligare 
övningsutrymmen samt plats för förvaring.  
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E  er a   ha passerat genom 
det  lltagna vidfånget med bilje  -

försäljning möts besökarna av den nya

FOAJÉN
Här fi nns en fl exibel lokal som möjliggör allt från 
lunchspelningar och konferenser  ll utställningar. 

I lokalen fi nns utöver garderob och serveringsdisk, 
för möjlighet  ll försäljning av mat och dryck, även 

en mindre scen och go   om utrymme.

Akus  ken är noga studerad för a   ge en triv-
sam och lugn ljudmiljö som gör samtal 

obehindrade även vid större 
evenemang. 
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ENTRÉPLAN
(PLAN 2)
Det första publika planet. Från vindfånget i 
entrén kan man köpa bilje  er och program 
samt hi  a informa  onstavlor om 
kommande spelningar och ak  viteter.

I den stora Foajén möts man först av en 
bardisk där garderoben ligger på höger sida 
och baren ligger åt vänster, vänd mot de 
stora glaspar  erna som vä  er mot Skol-
gatan utanför. Här i det stora rum som är 
öppet i två plan fi nns en caféscen och med 
båda planen inräknade kan upp  ll 370 
gäster erbjudas si  plats.

Toale  erna återfi nns i si   ursprungliga läge 
men byggs om och komple  eras med fl er 
 ll antalet. 

Konsertsalen får två nya ingångar och        
istället för a   komma in i salongen i           
mi  en fi nns nu ingångarna på sidorna för 
a   på så sä   ta  llvara på salongens bästa 
platser.

E   kontrollrum för ljus, ljud och annan tek-
nik fi nns nu centralt placerat längst bak.

Scénen byggs om och byggs ut för a   bä  re 
kunna möbleras för en stor orkester.

Backstageområdena och orkesterns foajé 
renoveras och komple  eras i norr för a   
få  ll en ny in- och utlastning. Närheten 
 ll den nya hissen som är dimensionerad 

för a   kunna transportera en fl ygel genom 
husets alla plan är vik  g. Den  befi ntliga in-
lastningsplatsen i söder komple  eras med 
e   väderskydd och huset får på så sä   fl era 
möjligheter för a   kunna ta emot gästande 
arrangemang och för a   verksamhetens 
behov uppfylls då de ska iväg på någon av 
sina turnéer.             

Logis  ken runt scénen och i huset har varit 
en av projektets grundpelare. 9.



10.

Den nya garderoben får
 plats för över 500 jackor och 

även go   om plats för väskor och 
försäljning av program m.m  

E  ersom den hänger ihop med 

BAREN
kan personal röra sig mellan funk  onerna e  er behov i 
ankomst eller paus. Innanför baren fi nns e   pentry där 
catering kan tas om hand eller enklare förtäring förbe-

redas. E   rik  gt diskrum hör  ll.

Förutom de stora glaspar  erna mot väster fi nns 
även stora ljusinsläpp vid den generösa trappan 

i norr. Bredvid trappan hi  ar du  hissen som 
går igenom husets  alla plan.



Valen av de olika 

MATERIALEN
i de off entliga delarna av Kris  nehallen är gjorda u  från ledorden 
Världsarv, trä, elegans, ombonat, varmt, välkomnande och förväntan.
Konstruk  onen av limträ visar hur huset är byggt. Såväl balkar som pelare och  ll viss 
del även bjälklag är synliga. Väggpaneler klädda i almfanér, både täta och som ribbor 
klär väggar och ger e   ombonat intryck sam  digt som de tar hand om akus  ken.
Kubbgolv i rökt ek och vitpigmenterad gran ger slitstarkt och vackert golv. 
Koppar återfi nns inne i vindfånget, i detaljer och som en del av u  ormningen av
barerna ihop med en varm röd ton. Det röda återfi nns sedan inne i salongen i de nya 
tygklädda stolarna.
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genomgår en omfa  ande förvandling i sin helhet. Här görs åt-
gärder gällande såväl det tekniska och akus  ska som det 
visuella. Akus  ken är noga utredd av akus  ker i nära sam-
arbete med tekniker och arkitekt samt i dialog med verksam-
heten. Blandannat görs taku  ormningen om, väggarna förses 
med diff userande paneler och salen förlängs bakåt på 
balkongen.

En konserthall som rum är komplext och ska ge en helhetsupple-
velse för besökaren men även understödja musiker och tekniker 
i deras arbete. 

Vik  gt för Kris  nehallens fram  da ny  jande är också a   den nu 
blir utrustad och u  ormad på e   sä   som ökar möjligheterna 
a   enkelt justera och anpassa hallen för olika evenemangstyper 
och behov.

Publikkapaciteten i hallen ökas genom a   entréerna fl y  as och 
a   balkongen utökas med gradänger där siktlinjerna noga stud-
erats för a   ge balkongplatserna bästa tänkbara vy över scenen. 

KONSERTSALEN
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I den dagliga verksamheten 
kommer många övnings  llfällen 

kunna ske direkt på 

SCENEN
när Kris  nehallen blir Dalasinfonie  ans hemmabas. 
Med närhet  ll loger och övningsrum i planet under 

samt fl ertalet övningsrum och personalutrymmen på 
de övre planen i  llbyggnaden blir det lä   a   testa 
nya arrangemang på plats. Teknikerna som jobbar 
nära orkestern kan kontrollera ljud, ljus och teknik 

fortlöpande och har även nära  ll förråd och 
backstageutrymmen .



PLAN 3
är en del av det publika utrymmet. 
Den stora hissen som är central i husets 
logis  k tar även med sig publik upp  ll 
foajéns balkong och därmed blir även 
salongens balkong  llgänglig för all publik.
Den befi ntliga salongen hade e   antal 
smårum bakom balkongen som nu rivs och 
skapar plats för gradänger med fl er platser i 
salongen. Den ökade volymen i konsert-
salen ger även en del akus  ska fördelar.

På de  a plan fi nns även en mindre bar för 
förfriskningar och y  erligare toale  er för 
publiken.

Backstage i söder skapas en ny loge för 
dirigenter eller solister med  llgång  ll 
orkesterns övre foajé som även den 
genomgår en lä  are renovering.
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BOTTENPLAN
(PLAN 1)
Här fi nner vi tre stora övningsrum, e   specialanpassat 
för slagverk med go   om förvaring, e   mellanstort för 
ensemble och e   stort , även det för ensemble eller tex 
körrepe   oner.
Här fi nns även låsbar individuell förvaring av instrument 
och en verkstad för repara  oner och underhåll av såväl 
instrument som viss teknisk utrustning.
En stor del av husets dri   och skötsel sker här, sprinkler-
central, el, av/data, fl äktrum och städcentral.
Basfunk  oner som omklädningsrum för all personal 
samt dusch och toale  er fi nns här nära verksamhetens 
interna trapphus.

De befi ntliga utrymmena helrenoveras och  llskapar 
nya fräscha loger för såväl orkester som för solister nära 
 ll backstageområdet.

Go   om förvaring fi nns här, både utrymmen för snabb 
access  ll scénen och för lång  dsförvaring. 
Den  digare trappan upp  ll backstage rivs och byts ut 
mot en som är halksäker och har djupare steg så a   den 
blir behaglig a   gå i.
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16.

ÖVNINGSRUM
Det fi nns många olika storlekar på övningsrum, det största är 
dimensionerat för a   även kunna  llgodose en större kör.
Fasta diff userande paneler i trä i kombina  on med ljuddäm-
pande tex  lier som hänger i drapperiskenor gör a   rummets 
akus  k kan ändras u  från behovet.



PLAN 4
Två trappor upp fi nns övningsrum av varie-
rande stolek samt konferensmöjligheter.

Övningsrummen har akus  ska ”rum-i-
rummetlösningar” och ligger indragna från 
glasfasaden. Genom den här lösningen und-
viker man många akus  ska problem som 
annars kan uppstå både inom byggnaden 
men också i förhållande  ll omgivningen.

Dagsljuset som belyser rummen på det här 
planet faller in i vinkel genom den veckade 
fasaden. De  a kommer a   ge rummen e   
mjukt, refl ekterat ljus sam  digt som öpp-
ningens vinkel i förhållande  lll rummet 
bidrar  ll a   rikta utblicken från rummen ut 
mot den lummiga parken utanför.

Rummen görs fl exibla med drapperier som 
har akus  ska kvaliteer. Det går därmed 
enkelt a   individuellt anpassa övningsrum-
met e  er vilken ljudmiljö som bäst passar 
instrumentet. 
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18

ENSEMBLERUM
e   större övningsrum fi nns även på Plan 4 för a   kunna öva i 
olika grupper. Likt de övriga stora rummen fi nns här fasta dif-
fuserande paneler i trä samt fl exibla drapperier för a   kunna 
förändra ljudmiljön.



Valen av de olika 

MATERIALEN
i verksamhetens delar av Kris  nehallen är gjorda u  från ledorden 
Skandinaviskt, trä, trivsamt, ljust, ombonat, öppet.
Ljusa trägolv i personaldelar och övningsrum med ljusa väggfärger. 
En akus  kdämpande tex  lma  a i landskap och korridorer hjälper ljudmiljön. 
Accenter i olika nyanser av blå   skapar lugna miljöer och små detaljer i koppar knyter 
ihop rummen med resten av huset.
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PLAN 5
På plan fem, tre trappor upp, ligger kontor 
och arbetsrum. Här fi nns klassiska cell-
kontor men även e   kontorslandskap som 
är placerat ute  er den veckade fasaden.
På det viset synliggörs verksamheten från 
gatan sam  digt som det ger kontors-
landskapet fi na utblickar över parken och 
det som händer i omgivningen. 

Bland kontoren på plan fem fi nns e   
gemensamt pausrum som kommer a   
fungera som en träff punkt för alla som 
verkar i byggnaden. Här kommer musiker, 
vaktmästare och administra  v personal  
a   mer eller mindre vistas dagligen vilket 
gör pausrummet  ll en mötesplats för alla 
inom verksamheten.
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PERSONALRUM
med fi na utblickar, dämpad akus  k och en trivsam hörna för 
samtal. Här går a   samla personal för informa  onsmöten och  
och informella träff ar.



h  ps://view.mylumion.com/?p=ald5iojfzkju57vw

22.

Kliv in och besök nya

KRISTINEHALLEN
Följ länken för a   se dig omkring i 360grader på e   par platser 
i foajé och konsertsal. 


