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Födelsedagsgåvan
För knappt två år sedan återinvigdes Wallenbergsalen, en av landets mest exklusiva 
konferenslokaler. Det skedde på dagen 30 år efter att den togs i bruk för första 
gången. Lokalen var ursprungligen en födelsedagspresent till Marcus Wallenberg jr. 
text & foto stefan sahlén  

IVA:s konferenscenter är ett av landets modernaste, såväl 
beträffande design som teknik. Föredragshållarnas presen
tationer visas med hjälp av 45 energisnåla LCDskärmar.
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K 
ungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademiens hörsal är i dag en 
del av IVA:s konferenscenter 

på Grev Turegatan i Stockholm. Designen 
och tekniken gör konferenslokalen till 
en av landets modernaste. Den har även 
nominerats till flera utnämningar för sin 
miljöanpassning och energibesparing. 
Genuina inhemska material som svensk 
ask och ljusgrå Borghamns kalksten 
präglar slutresultatet. 

Lars Fog, IVAs fastighetschef, 
sam manfattar förutsättningarna för 
projektet. 

– Lokalens karaktärsdrag skulle 
bevaras samtidigt som vi ville uppnå 
lång livslängd med tidlös design utan 
påverkan av kortlivade trender. Dess-
utom var målsättningen att ligga i fram-
kant inom teknik och miljö. Och framför 
allt, att kunna erbjuda en inspirerande 
mötesmiljö.

Tre arkitektbyråer deltog i upphand-
lingen där White Arkitekter drog det 
längsta strået. 

– Resultatet blev precis vad vi hop-
pades på, säger Lars Fog.

redan i foajén möts besökaren av en 
välkomnande miljö med golv av ljusgrå 
Borghamns kalksten och väggbeklädnad 
av svensk ask, CNC-fräst i sinuskurvor. 

Tidigare var själva möteslokalen vänd 

Alla trappsteg är lågerhuggna som halksskydd och 
stegmarkering för personer med nedsatt syn.

konferensdeltagarna har tillgång till data och eluttag 
elegant dolda av lock i kalk sten.





foto: anders nylander
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så att besökare gjorde entré vid sidan 
av scenen. Lokalens nya utformning är 
vänd 180 grader mot den tidigare rikt-
ningen. Det som nu möter besökaren är 
den enorma displayen för presentationer, 
bestående av 45 LPD-skärmar. 

Kombinationen av ljusgrå kalksten 
och ljus ask i väggar och stolar, form-
givna av Åke Axelsson, Gärsnäs, ger ett 
elegant och luftigt intryck. 

lars fog betonar att mycket arbete har 
lagts ner på detaljer, inte minst vad gäller 
stenarbetet.

– Det har krävts mycket handarbete 
av stenhuggarmästaren Roger Larsson 
vid Borghamns Stenförädling. Alla 

trappsteg är lågerhuggna, som halkskydd 
och stegmarkering för personer med 
ned satt syn. En annan elegant lösning är 
att alla dator- och eluttag vid åhörarplat-
serna är täckta av en lucka i kalksten.

Ytterligare en intressant detalj är 
ventilationskanalerna längs lokalens 
väggar. Från IVA:s sida var önskemålet 
att inte blanda in andra material som 
rostfritt stål eller aluminium i de delar av 
golvet som kräver luftutsläpp. Den unika 
lösningen blev att Borghamns Stenföräd-
ling fräste spår i golvplattorna närmast 
väggarna.

Ombyggnadsarbetet pågick under ett 
års tid och finns dokumenterat på: 
http://ivaskonferens.se. n

fakta
Bakgrund WallenBergsalen
Ursprungliga Wallenbergsalen var en gåva 
från flertalet svenska företag i 80-årspresent 
till Marcus Wallenberg, som fyllde 80 år 
1979. Därefter tog planeringsarbetet vid 
och den 22 februari 1983 invigdes Wal-
lenbergsalen. Under hela processen var 
Marcus Wallenberg med, men han hann 
aldrig uppleva invigningen eftersom han 
avled i september 1982.

Besökare och 
konferensdel tagare 
välkomnas av 
tidlös design i form 
av svensk ask och 
Borghamns kalksten.

”Alla trappsteg är lågerhuggna som halkskydd och 
stegmarkering för personer med ned satt syn. En 
annan elegant lösning är att alla dator- och eluttag 
vid  åhörarplatserna är täckta av en lucka i kalksten.”

projekt  wallenbergsalen — iVa
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Projekt: Ombyggnad av IVA:s  Konferenscenter.
Beställare: IVA, Ingenjörsvetenskaps akademien.
arkitekt:  White Arkitekter.
stenleverantör, stenhuggning: Borghamns 
 Stenförädling.

▼

Unik lösning. Frästa 
spår i kalkstens
plattorna ger full
ödig ventilation.



Marcus 
Wallenberg jr 
vakar över sin 
födelsedags
present.



Återställer och bevarar
Med högkvalitativ sten, decennier av erfarenhet och ständig 
tillgång till skickliga stenhuggarmästare hör Borghamns 
Stenförädling till de mest anlitade leverantörerna vid 
restaurering av historiska byggnader. Några objekt där vi har 
medverkat med stenleverans och stenhuggning: Stockholms 
slott, Vadstena slott, Linköpings domkyrka (1), Nordiska  
museet (2), Konstakademien (3).

Stenvägen 6 • 592 93 Borghamn 
Tel 0143- 201 74 • Fax 0143-201 32 
info@borghamns-stenforadling.se
www.borghamns-stenforadling.se

Borghamns  
Stenförädling AB
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