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Objekt:
Arkitekt:  
Byggherre:
Entreprenad: 
Bruttoarea:  
Byggår: 

Servicecenter Svenska Mässan 
ABAKO arkitektkontor AB
Svenska Mässan
PEAB Sverige AB
1 175 m2
2007

Svenska Mässans nya Servicecenter är en 
för de svenska mässanläggningarna unik ser-
vicefunktion gentemot mässanläggningens 
kunder, alltså utställarna. I centret kan de 
före, under och efter en mässa få hjälp och 
service med allt från transporter och mon-
terbyggnad till besökarstatistik och utsmyck-
ningsblommor.

Centrets hjärta är en lång ”helpdesk”, som 
under en mässa betjänas av den mässprojekt-
organisation som under lång tid innan mässan 
arbetat med planering och bokning av den, 
och som därför väl känner just den mässans 
ändamål och innehåll.

I centret finns förutom serviceytan också 
en lounge där utställare kan koppla av och 
knyta kontakter med varandra, där de kan ta 
en dusch och en kopp kaffe i lugn och ro från 
mässans normala stim.

I centret inryms också Svenska Mässans trans-
portavdelning, som erbjuder transportservice till 
utställarna samt sköter alla interna transporter 
inom mässanläggningen. Förutom bottenvåning-
ens godsexpedition finns transportkontoret på 
en övre våning, med god visuell kontakt med 
såväl den centrala godsgatan och in-/utlast-
ningsytan som mässhallarna. 

Centret inrymmer även vissa fasta kontors-
arbetsplatser för Svenska Mässans mäss- och 
konferensverksamhet.

SERVICECENTER Svenska Mässan

Servicecenter från mässhallarna - växtservice i hörnet

Kundernas väntyta

Helpdesk
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Mässhallsutbyggnaden ingick ursprung-
ligen i ett parallellt uppdrag som 
då omfattade utbyggnad av Svenska 
Mässan och ett äventyrsbad vid Valhal-
labadet.
Projektet utgör avslutningen på Svenska 
Mässan mot öster. Det s.k. Expohuset 
med sin uppglasade exklusiva utställ-
ningshall markerar kvarterets hörn 
mot Liseberg.

Mässhallarna kan även utnyttjas för 
parkering eller till konferenser, då hal-
larna delas med hjälp av blockväggar. 
Projektet omfattar också övergripande 
klimatskyddade stråk och foajéytor 
som förbinder Svenska Mässan med 
Liseberg, Scandinavium och Gårda 
p-hus, två glasade broar för gång- och 
biltrafik, en helt ny 5-filig källarvå-
ning för godstransporter till kvarte-
ret samt torg och parkstråk mellan 
Svenska Mässan och Mölndalsån.

 GöteborgSVENSKA MÄSSAN

Objekt:
Arkitekt:  
Byggherre:
Entreprenad: 
Bruttoarea:  
Byggår: 

Svenska Mässan
ABAKO arkitektkontor AB med Projektplanering arkitektgrupp AB
Svenska Mässan
SKANSKA Väst AB
20.000 m2
1997
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Flygperspektiv med ”Gothia Triple Towers”

Vision: hörn mot Korsvägen

GöteborgSVENSKA MÄSSAN, strategiarbete

Objekt:
Arkitekt:  
Beställare 

Svenska Mässan
ABAKO arkitektkontor AB
Svenska Mässan

Sedan början av 1990-talet har ABAKO haft Svenska Mässan 
Stiftelses (SMS) förtroende att få arbeta med dess mångfacet-
terade hotell-, konferens- och mässanläggning i det s k ”eve-
nemangsstråket” i Göteborg. Efter vunnet parallellt uppdrag 
utförde ABAKO under 90-talet projektering av A-hallen vilken 
avslutar kvarteret mot Mölndalsån.

Sedan detta inledande projekt har ABAKO kontinuerligt med-
verkat i SMS’ visions- och strategiarbete för anläggningen på 
kortare och längre sikt. Svenska Mässans fördelaktiga läge 
centralt i Göteborg gör det extra väsentligt med en aktiv 
beredskap inför framtiden när det gäller utveckling av anlägg-
ningen. Utvecklingskraften i SMS affärsidé, den komplexa 
stadsbyggnadssituationen med bl a svåra trafik- och utbygg-
nadsförutsättningar samt de stora möjligheterna till samverkan 
med övriga evenemangsanläggningar inom området kräver 

medvetna och långsiktiga strategier på lokalförsörjningsnivå. 
ABAKO arbetar med att på ledningsnivå illustrera och utreda 
olika strategier och fastighetsutvecklingsprojekt inom olika 
tidshorisonter.

Sedan 2004 har utvecklingsarbetet accelererat, med ett antal 
konkreta byggprojekt i avsikt att förädla och effektivisera 
lokalanvändningen: Nytt kontor för den egna fastighetsför-
valtningen, successiv uppgradering av kontorsbyggnaden från 
1950-talet, den s k ”Högmässan”, en omfattande ombyggnad 
av restaurang Estrad m m.

Strukturstudie
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Svenska Mässan

Scandinavium

Valhallabadet

Valhalla sport

Liseberg


