
MODEMUSEUM MODEMUSEUM
Mode, uttryck för tidsandan och dess ideal, förmedlade genom framför 
allt klädedräkten. Klädmodet förändras ständigt i takt med samhällets 
värderingar och villkor, exempelvis dess politik, etik och estetik.  
                                  

                                 Nationalencyklopedin

Mode handlar om konstant förändring, anpassning 
och transformation. Mode är både ett individuellt 
uttrycksmedel och en kollektiv samhällsströmning. Mode 
är form, teknik och hantverk men även konsumtion - en 
förbrukningsvara - något vi alla infl ueras av och använder. 
Mode är en angelägenhet.

Mode = kläder?
När mode diskuteras sätts ofta likhetstecken mellan 
mode och kläder, men det är en syn som kan och bör 
problematiseras. I själva verket är mode och kläder två 
skilda bergrepp som bör studeras var för sig. Mode är 
immateriellt medan kläder är materiellt - råmaterialet 
av vilket mode bildas. Mode är ett abstrakt system 
som skapas genom att en mängd aktörer samverkar 
och upprätthåller tron på mode - kläderna är detta 
modesystems faktiska materialisering.

Mode är en symbolisk produkt. Mode är inte den synliga 
klädseln utan de osynliga element som innefattas i 
klädseln. 

Modesystemets uppkomst
I boken Modeologi - en introduktion till modevetenskap 
tidsbestämmer författaren och fi l dr i sociologi Yuniya 
Kawamura modets uppkomst till 1860-talets Paris. Det var 
då modesystemet som vi känner det i dag tog sin början. 
Som en följd av industrialiseringen, urbaniseringen och 
den starkt växande borgarklassen hade modet börjat 
demokratiseras - att klä sig moderiktig var nu möjligt för 
många fl er. I samband med detta började varuhusen att 
etablera sig, vilka kom att bli fritidstillhåll för borgarklassens 
kvinnor. 

En person hade en nyckelroll i modesystemets 
etablerande under denna tid, Charles Frederick Worth, 
sedemera kallad den förste designern. Tidigare tillverkades 
kläder av sömmerskor på beställning av den förmögna 
klassen (mindre bemedlade sydde själv), medan Worth 
själv stod för idé, design och tillverkning av plagg, vilka 
försågs med hans etikett. Han var också den som införde 
bruket med två säsongsvisningar per år, dessutom på 
levande modeller - även det en nyhet. Ett plagg från 
Worth laddades genom upphovsmannens anseende med 
status - det blev mode. 

Museum, offentlig eller privat institution som inrymmer en systematiskt 
åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier m.m. inom ett visst 
ämnesområde. Förutom insamlings- och utställningsverksamhet bedriver 
de fl esta större museer också forskning, undervisning och utgivning av 
publikationer inom sitt fack.
        
                                  Nationalencyklopedin

Museer är viktiga kulturbärare i samhället, med 
ett undervisande och bevarande syfte. Museer är 
kunskapsbanker där information samlas, katalogiseras och 
ställs ut för allmänheten. 

Mode på museer i Sverige
Sveriges största samling av modeplagg tillhör Nordiska 
museet medan Livrustkammaren förfogar över världens 
största samling kungliga dräkter. Mode fi nns även 
representerat på Borås textilmuseum, ett industri- och 
designmuseum med regional prägel, liksom på Röhsska 
Museet i Göteborg. Mode i olika former återfi nns även 
i enstaka utställningar på andra museer, exempelvis 
Fotografi ska, Kulturhuset och Nationalmuseum.

Äldre mode fi nns således relativt väl representerat, men 
svenska museer har historiskt sett haft en syn på mode 
som skiljer sig från många andra delar av världen, då 
mode här varit nästintill synonymt med folkdräkten. 
Detta beror delvis på att industrialiseringen kom sent 
och bondesamhället levde kvar länge, men också på 
att det tidigt inleddes en omfattande insamling och 
forskning om bondesamhället genom Nordiska museet 
och Skansen, med intentionen att rädda och bevara 
föremål från allmogekulturen. Historiskt sett är det således 
ett traditionssystem snarare än ett modesystem som har 
undersökts på Svenska museer. 

Att ställa ut mode
Mode är svårt att ställa ut. Hur man än gör så är det alltid 
en väsentlig del som saknas - den mänskliga kroppen. Den 
taktila delen är också svår att tillgodose då äldre plagg är 
känsliga för upprepad beröring, men än mer viktigt är att 
de är känsliga för ljus - därav de ofta dunkla utställningar 
man ofta möter. 

Samtida mode är dock mindre begränsat, då särskilt om 
det inte är traditionella museiföremål som skall visas upp, 
vilket möjliggör andra utställningsformer än ett mörkt 
rum med montrar. I examensarbetet har det därför varit 
viktigt att möjliggöra för många olika utställningstyper, då 
särskilt rörlig bild vilket är det närmaste man kommer den 
den verkliga upplevelsen. Interaktiva utställningsformer är 
också av betydelse, där besökaren får vara med att välja 
vad som skall visas och även känna på objekten. 

PROGRAM
Museet skall främst vara en plats för samtida mode 
i form av egenproducerade utställningar och inlån, 
men det fi nns även en mindre permanent utställning 
med historiska objekt. Det fi nns plats för modevisningar 
samt olika rum för visning av rörlig bild. I mediateket får 
besökare själva får välja vilka fi ler de vill titta på vid de 
intilliggande visningsplatserna. Hela plan 2 är tillägnat 
tillfälliga utställningar och är ett fl exibelt rum som kan 
anpassas efter behov till olika utställningsformer och även 
modevisnigar. 

Promenaden genom museet går genom olika 
utställningsrum där man som besökare kan välja att bara 
passera eller stanna längre och fördjupa sig. Viktigt för 
utställningarna är att mer information skall kunna hämtas 
inom byggnaden; det kan exempelvis refereras till en 
bok i biblioteket, ett plagg i magasinet eller en fi lm i 
mediateket. Informationen skall vara sammankopplad för 
att möjliggöra fördjupning.

Magasinet är öppet för allmänheten under vissa tider 
och har tillgång till studieplaser. Auditoriet som förbinder 
plan 0 och 1 är en plats för utställningar, fi lmvisningar och 
föredrag. Högst upp i byggnaden fi nns café och bibliotek 
med direkt koppling till takterrassen. 

Syfte
Syftet är att utforma ett modemuseum i tät stadsmiljö som 
fyller behovet av en samlad plats för visning av och samtal 
kring mode. Avsikten är att lyfta fram modets roll som 
samhällsyttring, tidsmarkör och kreativt uttryck genom att 
undersöka hur mode bäst visas upp och diskuteras. 

Projektet har för avsikt att tillgodose bristen på 
omfattande, relevanta modeutställningar i Sverige i 
allmänhet, och Stockholm i synnerhet, samt utreda hur 
ett modernt museum bäst utformas för ett sådant syfte. 
Slutligen syftar projektet till att undersöka och visa hur 
museet som byggnadsform kan aktualiseras.

Frågeställning
- Hur ser behovet för ett samtida modemuseum ut med   
  avseende på innehåll, organisation och rumsligheter? 
- Vad skall ställas ut och i vilken form? Hur skapar man rum 
  för mode som främjar lärande, diskussion och interaktion?
- Hur kan fl exibla rum anpassas till specifi ka innehåll i en 
  byggnad under ständig transformation?
- Hur planeras ett hållbart museum med avseende på 
  effektivitet, användning, energi, ljus och material?  

MODEMUSEUM
Examensarbete av Emelie Ericson | juni 2011 | Sustainable Design Studio | Handledare Sara Grahn & Maximilian Zinnecker

Mode är en av de tydligaste samhällsyttringarna som speglar tidsandan och dess ideal. Det är ett 
historiskt viktigt tidsdokument som samtidigt säger mycket om världen vi lever i idag. Mode borde, i 
likhet med andra kulturformer, således ha en given plats bland museiinstitutionerna.

I Sverige fi nns idag inget museum tillägnat enbart mode, trots att både publikunderlag, materiella 
tillgångar och kunskaper fi nns. Orsaken till detta, och nyttan av ett renodlat modemuseum, har varit 
utgångspunkten för detta projekt. Examensarbetet har analyserat modets roll i samhället idag och 
hur detta representeras på museer och i det offentliga rummet. Projektet föreslår ett modemuseum 
i Stockholms innerstad med fokus på samtida mode. Museet fungerar som en samlande plats för 
mode gällande såväl diskussioner, forskning, visningar och utställningar och möjliggör större inlån från 
internationella utställningar, vilket idag är en bristvara. 

Antalet modeutställningar i Sverige har mångdubblats bara under de senaste fem åren som ett resultat 
av ett ökat intresse från både publik och institutioner men troligen också för att mode alltmer har börjat 
behandlas som den kulturform det är. För historiskt sett är mode en designdiciplin som aldrig riktigt tagits 
på allvar i Sverige, varför det ofta har uteslutits ur sammanhang där konst, design, konsthantverk och 
arkitektur har varit självklara. Inte heller har det ansetts intressant att studera mode på en vetenskaplig 
nivå, varför en mer djuplodande debatt länge har saknats. 

Under de senaste åren har det dock skett en förändring i synen på mode och dess roll i samhället och 
det är numera legitimt att diskutera mode bortom enskilda plagg och trender, Mode uppmärksammas 
på ett helt annat sätt idag än för bara tio år sedan, vilket avspeglas såväl på museer som i media, men 
även inom vetenskapen. Sverige var det första landet i världen som etablerade modevetenskap som 
ett självständigt teoretiskt ämne utanför designskolor, textila samlingar eller andra universitetsämnen när 
Centrum för modevetenskap upprättades på Stockholms Universitet år 2006.

De alltmer förekommande modeutställningarna på olika museer i landet visar dock ofta med tydlighet 
på det faktum att mode är svårt att ställa ut och att det ofta saknas tillräckligt med kunskap och 
resurser för att göra det på ett tillfredssställande sätt. Sverige har erkänt skickliga textilkonservatorer, 
gedigna samlingar av historiska plagg och nyskapande samtida design, således fi nns kunskap om 
kläder och mode, liksom intresse från publiken. Vad som saknas är en plattform, en samlande institution 
som behandlar mode på ett adekvat sätt – Stockholm behöver ett modemuseum. Liksom andra 
kulturformer förtjänar det sin plats i samhället för att kunna presenteras, diskuteras och analyseras. 
Mode är ett uttryck för tiden vi lever i idag, en kommentar till samhället, en kulturform under ständig 
förändring. Just transformationen, de snabba växlingarna och hur aktuella händelser avspeglas i vad vi 
väljer att klä oss i är fenomen för intressanta att blunda för. Mode är något vi alla har en relation till och 
det förtjänar sin egen plats i staden.

#1. MUSEET SOM OBJEKT

Byggnaden uppförd för sitt ändamål
(Vasamuseet, Moderna museet)

#2. MUSEET SOM SOLITÄR

Museet inhyses i befintlig byggnad
(Fotografiska, Musikmuseet)

#3. MUSEET GÖMT I KVARTER

Museet inhyses i befintlig kvartersbyggnad
(Spårvägsmuseet, Medelhavsmuseet)

#4. MUSEET SOM DEL I KVARTER

Kvartersbyggnaden är museet
(Hallwylska museet, Strindbergsmuseet)

#5. MUSEET SOM INFILL

Modemuseum!
 

MUSEET SOM TYPOLOGI

situationsplan 1|10000

Vy 1: entrén
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RÖRELSE

Den huvudsakliga rörelsen går längs 
med fasad och leder besökaren genom 
rumssekvener av olika karaktär. Mötet med 
utsidan, då främst gatan, differentieras 
genom olika täthet i fasaden och indrag 
på vissa plan - vilket även återknyter till 
karakteristiken hos byggnaden som står där 
idag. 

Promenaden går genom olika typer av 
utställningar som man som besökare 
kan välja att antingen bara passera eller 
stanna längre i. En snabbare väg genom 
byggnaden fi nns i den centrala kärnan 
med hissar och trapphus.

VISUELLA KOPPLINGAR

Håltagningar och indrag av bjälklag skapar 
visuella kopplingar såväl inom museet som 
i relationen till gatan utanför. Indraget 
från gatan i entréplanet ger insyn till 
utställningslokalen i källaren, vilken i 
kombination med den öppna entréhallen 
fungerar som display av museet för 
förbipasserande.

Indraget på plan 2 skapar ett dubbelhögt  
rum mot gatan, vilket även kan beskådas 
från olika nivåer inuti museet. Metallmeshet 
i fasaden förhindrar direkt insyn men 
åskådliggör samtidigt huvuddelen av 
rörelsen på insidan. Ett utstickande 
fönsterparti ger fri sikt mot gatan, samma 
princip återkommer på plan 3 i biblioteket 
men där vänt mot gården.

RUMSLIG VARIATION

Olika utställningar kräver olika typer av 
rum så för att kunna inhysa dessa är ett 
museum med stor rumslig variation en 
nödvändighet. Variationen inbegriper dels 
olika grundtyper av rum men öven hur 
dessa kan förändras beroende på innehåll. 
Museet har fl ertalet utställningslokaler, alla 
med olika rumsliga karaktärer. 

För fi lmvisning fi nns mörka rum, för 
hängande objekt det dubbelhöga  rummet 
medan den permanenta utställningen har 
en egen lägre volym skräddarsydd för sitt 
ändamål. Hela plan 2 är tillägnat tillfälliga 
utställningar och ytan kan delas av efter 
behov. Rummet kan även fungera som 
plats för större modevisningar, event och 
liknande. 

LJUS

Det yttre fasadmeshet skapar tillsammans 
med inre textila material en lager-på-
lagereffekt där rum kan mörkläggas mer 
eller mindre beroende på tillfälle. Den 
rumsliga organisationen bygger också på 
att använda platsens förutsättningar med 
ljus och mörker på bästa sätt. 

Textilier är känsliga för uv-strålning, varför 
direkt solljus vanligtvis inte är önskvärt. 
Museiiföremål har även specifi ka krav 
på ljusstyrka, vilket i detta fall syftar på 
den permanenta utställningen. Vid inlån 
av kläder är kriterierna olika beroende 
på vem som äger dem, varför tillgång 
till dagsljus i övriga utställningsytor är en 
tillgång. Ljuset är även en viktig rumslig 
faktor och kontrasen mellan ljus och 
mörker dramatiserar vandringen genom 
byggnaden. 

I den tillfälliga utställningslokalen löper 
textilier runt om hela lokalen vilket gör att 
olika grader av mörkläggning kan uppnås. 
Här fi nns även en så kallad Smart Textile 
som absorberar uv-ljus dagtid för att 
kvällstid avge den lagrade energin genom 
att lysa i mörkret. 

Den permanenta utställningen släpper från 
bjälklaget i överkant och är insvept i en 
metalltextil på alla sidor vilket gör att ett 
diffust överljus skapas i volymen.

FÖRÄNDERLIGHET

Föränderlighet är en av grunderna inom 
mode, men det är även en nödvändighet 
för ett museum. Byggnaden måste vara 
fl exibel för att kunna inhysa olika typer av 
utställningar och evenemang. Exempelvis 
så kan den stora utställningslokalen avdelas 
efter behov och olika rumsligheter skapas 
med möbler, montrar och textilier. 

Vid större event låses butiksmodulerna i 
entréhallen och rullas undan, för att på så 
sätt kunna använda hela den öppna ytan. 
Då det hålls modevisning i fi lmrummet/
catwalken eller fi lmvisning i auditoriet 
så stängs mediatekväggen igen och 
ytan är då fri att användas för mingel 
eller liknanade. På samma sätt stängs 
biblioteket igen då caféet används som 
bar kvällstid. 

Föränderligheten kan även skapas av 
besökarna själva genom interaktiva 
utställningar. Mediateket och vad som 
visas där styrs helt och hållet av besökarna 
- man söker efter en viss fi l, fi lm, musik, 
stillbild etc. och matar sedan in fi lkoden vid 
visningsplatserna. Mediateket delar vägg 
med utställningstrappan där man som 
besökare kan titta på objekt genom att 
öppna luckor, dra ut lådor och bläddra i 
tryckt material. 

PLATS
Platsen för museet är Grev Turegatan 
8, precis intill tunnelbaneuppgången 
Östermalmstorg. Byggnaden som står 
där idag skall rivas varför det nu fi nns 
ett unikt tillälle att göra en kulturell 
infi ll i området. Läget är centralt, 
kommunikationerna mycket goda och 
många passerar platsen dagligen, vilket 
gynnar möjligheten till spontanbesök. Att 
läget är mitt i Stockholms shoppingdistrikt 
är bara en fördel då mode och 
konsumtion är ett ämne väl värt att 
diskutera.

Den södra grannfastighetes 
entrévåning är indragen i anslutning till 
tunnebaneuppgången, vilket ger ett fritt 
hörn i museet som fungerar som display 
av byggnaden för förbipasserande. Grev 
Turegatan blir gågata precis i anslutning 
till platsen vilket gör att bullernivåerna 
är relativt låga för att vara en så central 
plasts i staden. Inlastning sker inne i 
byggnaden då mindre lastbilar får plats 
att parkera på entréplanet.

För att vara en infi ll har byggnaden ändå 
mycket fasad, då grannfastigheten 
möter tomten med en brandgavel 
vid gatan men bara med en mindre 
byggnad (tvättstuga) vid gården. Dock 
vänder sig denna fasad mot söder, vilket 
är det minst gynnsamma väderstrecket 
när det gäller utställningar. Således 
är denna sida till största delen sluten 
medan byggnaden öppnar upp sig i 
kortändrana, mot gatan och gården.

Gårdsnivåerna är olika inom kvarteret 
och tomten gränsar till två huvudsakliga 
nivåer, båda mer än en våning upp från 
gatan. Till platsen hör en smal markbit 
vilken sänkes i förhållande till omgivande 
gård för att på så sätt skapa en mer 
privat, samlad plats för museet. 

RÖRELSE VISUELLA KOPPLINGAR LAGER-PÅ LAGERPRINCIP

BEFINTLIG SITUATION

Befintlig byggnad som skall rivas, indragen 
från gatan.

KÄRNA 

Central bärande kärna kring vilken 
utställningspromenaden går.

INDRAG 

Indrag där byggnaden möter utsidan - 
entré, gård & takterrass.

VISUELLA KOPPLINGAR

Håltagningar i bjälklagen ger dagsljusinsläpp  
& visuella kopplingar inom & genom 
byggnaden.

FASAD

Fasadsvepning i metallmesh filtrerar 
dagsljuset & förhindrar direkt insyn.

SOL

Invändig metalltextil reflekterar bort oönskad 
värmeinstrålning. Vintertid vänds textilen & 
reflekterar då in värmen.

TVÅ STRUKTURER

Bärande inre kärna o & ytterväggar. 
Pelarstruktur i de två nedersta planen. De tre 
övre planen bärs upp av stålbalkar vilket ger 
fria plan, endast stabiliserade av två 
stålvajrar förankrade i takbalken.

NY VOLYM 

Spränger ner en våning under gatunivå, 
gården ligger en våning upp. 

SEKTIONSDIAGRAM BYGGNAD-PLATS
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DIAGRAM UTSTÄLLNINGSRUM

AXONOMETRI FLÖDEN

1. info/kassa

1. info/kassa1. info/kassa1. info/kassa

2. hänga upp jackan2. hänga upp jackan2. hänga upp jackan
på garderobsväggenpå garderobsväggenpå garderobsväggenpå garderobsväggenpå garderobsväggen

3. uppför trappan3. uppför trappan3. uppför trappan3. uppför trappan3. uppför trappan3. uppför trappan

4. in i filmrummet4. in i filmrummet

5. ut i dubbelhöga 
rummet

6. titta på6. titta på
illustrationerillustrationer

7. in i permanenta 
utställningen

8. upp i
utställningstrappan

9. titta på tillfälliga 9. titta på tillfälliga 
utställningenutställningen

10. kika in i 
filmrummet

11. låna en tidskrift 
till fikat

12. fika12. fika 13. ta hissen 
tillbaka ner

1. mot 
magasinetmagasinetmagasinet

2. leta i magasinet

3. in till studieplatserna3. in till studieplatserna

4. uppför trappan4. uppför trappan4. uppför trappan4. uppför trappan4. uppför trappan4. uppför trappan4. uppför trappan

5. söka efter filer 5. söka efter filer 
i mediateketi mediateket

6. titta på 6. titta på 
filerna

7. uppåt

8. titta på tillfälliga 
utställningen

9. låna en bok 
i biblioteket

10. titta i butiken

6. titta på 
utställningen

2. lyssna på 2. lyssna på 2. lyssna på 
föreläsningföreläsning

3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården3. paus på gården

4. tillbaka för del två4. tillbaka för del två4. tillbaka för del två4. tillbaka för del två4. tillbaka för del två4. tillbaka för del två4. tillbaka för del två

5. ner i 
källaren

1. lasta in

2. ner i källaren

3. in i frysen

5. till konservatorn

6. framme i 
magasinet

4. upp igen

1. lasta in

2. ner i källaren

3. in i samlingsrummet i 
väntan på utställning

4. framme i 
utställningen

BESÖKARE #1 
Förstagångsbesökare - gör 
hela vandringen genom 
byggnaden

BESÖKARE #2 
Student - letar information 
& fakta

BESÖKARE #3 
Kvällsbesökare - specifikt 
event som lockar

FÖREMÅL #2 
Tillskott till samlingarna

FÖREMÅL #1 
Inlån till utställning

KÄLLARLOKALEN

- Display mot gatan  & mot  
  t-baneuppgången
- Indraget från gatan ger överljus
- Entrégolvets glasgolv exponerar in- & 
  utpasserande
- Generellt rum som kan inhysa olika typer 
  av utställningar, 200 m²
- Fungerar även emellanåt som pop-up 
  store

GARDEROBSVÄGGEN

- Öppen avhängning i entrén där kläderna 
  låses fast vid galgen
- Mekanisk styrning gör att kläderna kan 
  hissas upp & runt vid hög belastning
- Display mot gatan  

AUDITORIET

- Passage till plan 1 som även kan 
  användas för utställningar, visningar & 
  event
- Vid filmvisning innesluts trappan av 
  textilier, filmduk rullas ned från taket

MEDIATEKET

- Bild-, film- & ljudfiler finns lagrade i 
  datorer placerade i väggen mot 
  utställningstrappan
- Besökare hämtar filkoden, knappar in 
  den vid de uppställda visningsplatserna & 
  tittar/lyssnar 

FILMRUMMET/CATWALKEN

- Långsmalt mörklagt rum
- Visar modefilm, livestreamar visningar & 
  andra former av rörlig bild
- Rummet kan även användas för 
  modeviningar
- 25-35 meter långt beroende på indelning

PROMENADEN 

- Dubbelhögt rum mot gatan, 10,5 m högt
- Öppet ner mot entrén
- Fasadmeshet ger ett filtrerat ljusinsläpp,   
  medan ett utstickande fönster ger fri 
  sikt/display mot gatan
- Används för hängande utställningar då   
  besökare kan uppleva den från två olika 
  nivåer.
 - Längs väggen i den lägre delen visas 
  modefoto & -illustrationer 

 

PERMANENTA UTSTÄLLNINGEN 

- Egen volym med lägre takhöjd
- Insvept på alla sidor av ett mesh i 
  metalltextil, vilket i taket ger ett visst 
  dagsljusinsläpp
- Ljusstyrka: 50 lux
- Utställningen består främst av objekt i 
  montrar men även film, text, foto & 
  illustrationer
 

SHOWPIECES 

- Litet rum, 30 m², inuti kärnan
- Inhyser två unika klädskapelser i montrar, 
  museets showpieces
 

UTSTÄLLNINGSTRAPPAN 

- Passage upp till plan 2
- Väggen innehåller en småskalig 
  utställning i montrar & lådor, bakom 
  luckor & på bildskärmar
- Fungerar interaktivt - besökaren får 
  öppna, välja, bläddra m.m.
 

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR 

- Upptar hela plan 2, 750 m²
- Flexibelt rum som kan delas in på olika 
  sätt vid behov genom textilier & möbler
- Exponerade balkar i taket för enkel 
  omhängning
- Indraget mot gatan ger fri sikt ner i det 
  dubbelhöga rummet
- Textilier löper runt hela lokalen för att 
  möjliggöra olika grader av mörkläggning 
  & insyn/utblickar 
 

FILMRUMMET 

- Rum i kärnan på plan 2, 35 m²
- För visning av film tillhörande de tillfälliga 
  utställningarna



inlastning

info/kassa

garderobsvägg

butik

wc

magasin

magasin

studieplatser

avlastning/paketering

+3.90

elcentral

utställning

teknik

avlastning/paketering

+0.50

samlingsrum

verkstad

frd verkstad

frd emballage

frys

kylförvaring

frd montrar

soprum

kylt soprum

omkl/dusch

städ

wc

elcentral

plan -1 +0.50  1|100 plan 0 +3.90  1|100

fasad mot gata, nordväst  1|200

Vy 2: utställningslokalen i källaren - utställning “paper fashion”Vy från gatan

vy 2

Vy 5: utställningstrappan

vy 1vy 1



permanent utställning

promenad/utställning

mediatek

gård

+8.85

filmrum/catwalk

+8.85

+9.53

utställning
�showpieces�

+11.00

visningsplatser
mediatek

frd utställningstrappa

utställning 
illustrationer/
foto

elcentral

filmrum

+11.00

tillfälliga utställningar

+14.45

elcentral

plan +1 +8.85  1|100 plan +2 +14.45  1|100

fasad mot gård, sydost 1|200

Vy 3: fi lmrummet Vy 3: fi lmrummet när det används som catwalk

vy 3

vy 4

vy 5

vy 6



PROGRAMYTOR

Utställningsytor
Tillfälliga utställningar: 750 m²
Tillfälliga utställningar, videorum: 35 m²
Permanent utställning: 150 m²
Permanent utställning, showpieces: 30 m²
Källarlokalen: 200 m²
Filmrum/catwalk: 135 m² 
Utställningspromenad: 130 m²
Mediatek: 90 m²
Utställningstrappa: 35 m²
Auditorium: 180 m²

Publika ytor
Entré, garderob, butik: 290 m²
Wc: 70 m²
Café: : 145 m²
Bibliotek: 90 m²
Takterrass: 95 m²
Magasin: 225 m²
Magasin, studieplatser: 20 m²
Syateljé: 35 m²
Studierum: 35 m²

Personalytor
Kontor, 6-10 pers: 75 m²
Arbetsrum konservator: 40 m²
Personalytor, pausrum, wc, frd: 120 m²
Konferensrum, 2st: 55 m²
Konferens förrum/personalentré: 20 m²

Personalentré/varuintag: 30 m²
Kök: 20 m²
Disk: 10 m²
Kök, förvaring, kyl/frys: 30 m²
Kök, wc, dusch, omkl, frd: 15 m²

Service/teknik
Inlastning/uppackning: 155 m²
Avlastning/uppackning: 45 m²
Verkstad: 70 m²
Frd verkstad: 20 m²
Samlingsrum: 95 m²
Frd montrar: 10 m²
Frd emballage: 10 m²
Kylförvaring: 5 m²
Frysrum: 5 m²
Soprum: 20 m²
Kylt soprum: 15 m²
Teknik: 245 m²
Elcentraler: 25 m²
Wc, dusch, omkl källare: 35 m²

Kommunikation, konstruktion: 790 m²

Totalt: 4700 m²
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Vy 4: utställningpromenaden/dubbelhöga rummet Vy 5: utställningstrappan



TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

PLAN 0

+3.90

PLAN -1

+0.50

PLAN +1

+8.85

PLAN +2

+14.45

PLAN +3

+20.05

+8.85

+9.53

+3.90

MAGASINET

MEDIATEKET

SAMLINGARNA

BIBLIOTEKET

BUTIKEN

UTSTÄLLNING #2 - NO LOGO 

En utsällning om varumärkets betydelse inom modet & hur det förhåller sig till kvalitet, pris och 
symbolik. En klädstång ringlar sig genom rummet på vilken det hänger mängder av plagg som 
vid första anblick ter sig mycket lika - vita t-shirts, svarta klänningar & kostymer. Alla plagg har 
dessutom fått etiketten, märket, borttaget, vilket gör att vissa plagg är nästintill omöjliga att skilja 
åt. Det är då upp till besökaren att bilda sig en uppfattning om den faktiska produkten utan 
vetskap om den symboliska statusen som ligger i märket. 

Utställningen fungerar interaktivt genom att besökaren synar & känner på plaggen för att på så 
sätt gissa plaggets ursprung. Facit finns att tillgå efter avklarad runda.

UTSTÄLLNING #3 - MODEVISNING 

Vid större event som exempelvis Stockholms modevecka kan hela rummet för tillfälliga 
utställningar upplåtas till modevisningar, då filmrummet/catwalken på plan 1 inte räcker till. Den 
smala delen av rummet skiljs av & används som backstageområde för modeller, stylister mfl., 
vilket gör att visningen kan gå i en loop runt hela den resterande delen av rummet.

UTSTÄLLNING #1 - SAVAGE BEAUTY 

Inlån av den retrospektiva utställningen om Alexander McQueen från The Metropolitan Museum 
of Art. Dockorna placeras på kuber utspridda i den större delen av rummet & samlas på en lång 
rad i den smalare delen, medan film visas både i rummet &  kärnan. Utställningen kompletteras 
via andra delar av byggnaden, exempelvis genom ytterligare visning i filmrummet, föreläsningar i 
auditoriet & fotografier längs med utställningspromenaden.

Utställningen kan förändras kvällstid genom att kraftigt belysa enstaka kuber för att på så sätt 
sätta fokus på en eller ett par plagg åt gången. En Smart Textile som dagtid absorberar uv-ljus för 
att sedan avge den samlade energin genom att lysa i mörkret kan ytterligare dramatisera 
rummet. Ljusförhållandet skiftar ett kvarts varv i rummet mellan dag och natt genom att textilen 
avger ett glow längs långsidorna när det är mörkt medan den dagtid filtrerar dagsljuset på 
kortsidorna. 

sektion d-d  1|100

Vy 6: tillfälliga utställningar - öppningsutställningen “Savage Beauty”, Alexander McQueen 

Kvällsprincip för utställning #1: 
Textilen som dagtid absorberar uv-ljus avger den lagrade energin genom att lysa i mörkret. Textilierna fl yttas ett kvarts varv i rummet från 
glasfasaden för att på så sätt lysa upp utställningen samtidigt som besökare har fri sikt mot gata & gård.

KUNSKAPSLÄNKAR:

Princip för hur mer information & fakta kan hämtas inom 
byggnaden - ett föremål i en utställning kan referera till 
ett plagg i magasinet, ett föremål i den permanenta 
utställningen, en fi l i mediateket eller en bok i biblioteket 
eller butiken. Informationen skall vara sammankopplad för 
att möjliggöra fördjupning   



Sedum (Xeroflor moss-sedum) 30 mm

Dränering (Nophadrain 5+1) 25 mm

Tätskikt, 2-lagstäckning

Isolering 200 mm

Fuktspärr

Utjämnande lager, betong 30-120 mm (lutning 1,5%)

Betong 260 mm

Nedpendlad armatur Ø900 mm c-c 1200 mm

Dragstål, stålvajer Ø80 mm 

Betongbalk 500x1600 mm

Täckplåt 5 mm

Luftspalt

Isolering 100 mm

Isolering 300 mm

Betongplattor 600x600x50 mm

Dränerande lager 60 mm

Gummimatta 10 mm

Vattentätt skikt

Isolering 180 mm

Fuktspärr

Sekundärbalk IPE 240 (240x120 mm) c-c 1200 mm

Primärbalk HEA 550 (540x300 mm) c-c 6900 mm

Textilier i 3 lager
1: textil som reflekterar in/ut solstrålning, vänds beroende 
    på årstid
2: textil som laddas av uv-ljus och lyser i mörkret
3: mörkläggningstextil

Pågjutning betong 50 mm

Betong 120-165 mm

TRP 45

Nedpendlat undertak 30 mm

Svartlackad parkett 16 mm

Träskiva 20 mm

Stegljudsisolering 14 mm

Svetsad hattbalk

Räcke 1100 mm, 
härdat lamellglas 12mm

Punktfäste ø45 mm

Pågjutning betong 50 mm

Betong 200/350 mm

Betong 200 mm

Isolering 150 mm

Markskiva (fuktspärr) 50 mm

Makadam

Geotextil

Balk IPE 240 

Pelare, HEA 120

Installationsgolv - moduler 600x600 mm, konstruktionshöjd 324 mm:

Ekparkett 16 mm

Spontad träskiva 44 mm med integrerad golvvärme/kyla c-c 300 mm

Ben och stödskena, förzinkat stål

Installationsuttag för el/tele/data via golvlucka

Ventilation Ø250 mm

Betong 120-165 mm

TRP 45

Täckplåt 5 mm, L-profiler

Lamellglas 12 mm, 
aluminiumprofil

Räcke 1100 mm, 
härdat lamellglas 12mm

Punktfäste ø45 mm

Isolering 100/250 mm

Makadam

Geotextil

Pågjutning betong 50 mm, toppskikt av  ljusreflekterande 

infärgad (ljusgrå) hårdbetong (Mastertop)

HDF-bjälklag 200 mm

Svetsad hattbalk

Betongpelare 300x300 mm

Golvprofil, nedgjutes 
i bjälklag

Täckplåt 5 mm, L-profiler

Räcke 1100 mm, 
stolpe 40 x40 mm +
härdat lamellglas 12mm

Täckplåt 5 mm

Luftspalt

Isolering 60 mm

Nedpendlad stålram 20 mm för belysning

Mesh i metalltexil, distans/L-profiler 100 mm

MDF 15 mm, svartlackad

Regelvägg 120 mm

Installationsutrymme/stålreglar 45 mm

Gips 15 mm

MDF 15 mm, svartlackad

Mesh i metalltexil, distans/L-profiler 100 mm

Stålram 20 mm för belysning

Spotlights på skena

Utskjutande fönsterparti:

Täckskiva 20 mm

VKR 70

Plattstål 10x370 mm

Regel 50x390 mm

Täckskiva 

Isolerglas 8 mm

Laminerat säkerhetsglas 10 mm

Stålmesh: 
ArtMesh Vienna,
rostfritt stål AISI 316L

Infästning: rundstång 
och fästbrickor, 
basinfästning med 
spännfjädrar

Täckplåt 5 mm

Isolering 20 mm

Glasfasad:

Aluminiumprofiler

Isolerglas 8 mm

Laminerat säkerhetsglas 10 mm

Belysningslåda

Frostat glas 10 mm

Skjutdörr, 2-glas 
i träkarm

AXONOMETRI STRUKTUR

Stålmotgjuten 
mörkpigmenterad 
betong - kärnan

Betonggolv Mastertop 
ljusgrå - plan 0

Ekparkett - plan 3 Svartlackad parkett 
-  permanenta 
utställningen

Gallerdurk - entrégolv Etsat glas - entrégolv Metallmesh - fasad Metallmesh variant - 
fasad

Smart Textile - Moonlighter

En produkt framtagen på Borås Textilhögskola. Den stickade textilen reagerar på ljus & ändrar 
uttryck mellan dag & natt. Dagtid är den relativt transarant & fi ltrerar ljuset, samtidigt som 
metalltrådarna i produkten refl ekterar bort oönskad solinstrålning. De invävda glow-in-the dark 
trådarna laddas av uv-ljus & avger sedan denna energi genom att lysa i mörkret i upp till sju 
timmar. Textilen kan även sammankopplas med en ljudsensor som får den att lysa starkare vid 
höga ljudvolymer.

Produkten produceras i slätstickningsmaskiner genom användande av:
Rostri ståltråd 0.1 mm
Polyester monofi lament tråd 0.1 mm
Elektrolumiscent tråd 0.9 mm
Självlysande polyestergarn 10 mm

Undertak av armaturer - 
café & bibliotek

Sedum - tak

MATERIAL

TAKBALK  

Betong, 500X1600 mm
Vilar på betongkärnans ena vägg. 
Stabiliserar underliggande konstruktion 
med hjälp av stålvajrar.
 

STÅLVAJER  

Ø80 mm
Stabiliserar stålkonstruktionen. 
Löper mellan takbalken & de 
yttre stålbalkarna.

SEKUNDÄRBALK  

IPE 240 c-c 1200 mm 
 

PRIMÄRBALK  

HEA 550 c-c 6900 mm 
 

BETONGPELARE  

300X300 mm 
 

BÄRANDE KÄRNA 

Exponerade betongytor, 
mörkpigmenterad, 
stålmotgjuten
 

detalj, vertikalsnitt genom gatufasad  1|25


