
     
 

 
 
 
 

Sophie Thorselius 
Handledare/ Eduard Chopo & Anna Öberg   
Supervisor  
Examinator/ Jesús Azpeitia 
Examiner 

 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp 
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits 

 

21 maj 2013 
 

Levande, luftigt och lättillgängligt 
- i 3D 

 
 
 

Airy, alive and accessible 
- in 3D 

 



Utgångspunkt:  
/Metod
Utöver det givna programmet för lösning av 
inlastning, så vill jag undersöka om det fanns fler 
problem med plats och program som behövde lösas. Med 
hjälp av platsanalys och volymstudier identifierade 
jag ytterligare två problem, vilket resulterade i 
totalt tre åtgärdspunkter:

1. Inlastning. Konstens nuvarande väg till museet 
är inte funktionell. Det föreslagna programmet som 
separerar konstutställningar inom museet och teknik 

inom parken, känns alltför isolerande. 
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Målsättning:  
/Frågeställning 
 
Jag vill väva samman alla tre problemområden. Jag 
vill göra både museet och parken med publika och 
levande samtidigt som 
inlastningen förbättras. Alltså: jag vill 
förbättra konstens väg in i museet, konstens yta 
genom att koppla in parken och konstens 
tillgänglighet för publiken. 

Lösning: Jag delar upp programmet i tre delar. Den 
ledande principen är utnyttja mindre ytor för att 
skapa en större helhet. Även om jag följaktligen tar 
yta från 
parken för att bygga ut Nationalmuseum, så skapas en 
större helhet för både museet och dess omgivningar. 

Tillvägagångssätt:
 Med hjälp av tre huvudstrategier har
jag löst de tre problemområdena simultant.

2. Parken. I nuläget är parken enbart en bakgård 
och genom en separation av konstutställningar inom 
museet och teknik inom parken så förblir parken 
enbart en bakgård. De många markerade 
gränsdragningar på Blasieholmen gör att området 
känns överbestämt, dvs. otydligt och ofokuserat. 

3. Publiken. Dragningskraften till museer i 
allmänhet har svalnat, dessutom upplevs 
Blasieholmen och särskilt Nationalmuseum som alltför 
slutet och aningen pretentiöst. Allmänheten känner 
sig inte lockad utan utestängd. 

2. Dela upp. Jag har delat upp programmet 
i tre sektioner: den första är fokuserad på 
teknik (inlastning), den andra på arbete 
(kontor) och den tredje är publik 

3. Öppna upp. Uppdelningen ovan i olika 
volymer medför också att det skapas nya 
genomfarter i det tidigare slutna området. De
t blir nya flöden. Konsten tas alltså direkt 
ut till förbipasserande utanför museet. Detta 
knyter samman museet och parken; de samarbetar. 
Dessutom är det utmärkt reklam för museet som 
når ut till en helt ny förbipasserande publik. 
Glaspaviljongerna i parken levandegör konsten 
och ökar dragningskraften för en kanske annars 
helt omotiverad publik. Det blir ett helt nytt 
sätt att uppleva konst!

1. Gränsdragning. För att lösa områdets över-
bestämda och ofokuserade gränser har jag 
arbetat med att accentuera en huvudlinje längs 
med Hovslagargatan för att öppna upp 
Blasieholmens splittrade och slutna volymer. 

Gestaltning
Inspirationskällor:
 1. Nationalmuseum. Nationalmuseum är redan 
monumentalt och jag vill att min tillbyggnation 
förvisso ska vara ett komplement, men samtidigt 
att den ska särskilja sig från den existerande 
byggnaden. Fasadens tegelmönster är dock 
intressant och jag det ville jag bygga vidare 
på. 

2. Kok-huset. Det lilla röda huset på Blasie-
holmen, kallat Kok-huset, var av stort intresse 
eftersom jag fann dess skala tilltalande och 
iögonfallande i en omgivning som annars 
domineras av pampiga och monumentala byggnader. 

3. Skjulen i hamnen. Även skjulen i hamnen var 
av en mindre skala, men det är framförallt deras 
material som jag ville inspireras av. Skjulen är 
byggda i trä, vilket skiljer sig från omgivnin-
gen och ger en mer inbjudande känsla än de tunga 
och solida stenbyggnaderna. 

4. Hotellet. En annan byggnad som inspirerat 
mig är hotellet på Blasieholmen vars avhuggna 
form och skarpa linjer skapade synvinklar in mot 
parken. Jag vill återanvända dessa synvinklar 
för att leda in människor mot parken och öppna 
upp Nationalmuseums slutenhet. 

Bearbetning och 
applicering:

 De ovanstående inspirationskällorna har inverkat 
på de sju byggnader som jag vill anlägga på 
platsen; två slutna volymer, två glasbyggnader 
och tre glaspaviljonger. 

1. Linjer. De två slutna volymerna som anläggs 
först har formats med Kok-huset som bas, även om 
de vridits 180 grader i relation till Kok-huset. 
Deras placering och form är tänkt att accentuera 
och förstärka den huvudlinje längs med 
Hovslagargatan som jag valt att utgår ifrån. 
Dessutom ska de tre glaspaviljongerna som är 
placerade däremellan förlänga stråket. 

2. Former. Den två slutna volymernas form och 
skala har även inspirerats av Kok-huset. Även de 
tre glaspaviljongerna återanvänder samma 
inspiration. Dessutom har jag konstruerat två 
glasbyggnader som formgivits utefter de vinklar 
som finns på Blasieholmen, dvs. de synvinklar och 
potentiella dragningskrafter som jag vill anspela 
på. 

3. Relationer. Ett viktigt grundkoncept för 
mitt projekt är att skapa eller återskapa en 
relation mellan museet, parken och publiken. Av 
den anledningen är också arkitekturens relation 
till omgivningen viktig. Som sagt används en 
huvudlinje som grund, vilket avgjort de slutna 
volymernas placering. Dessutom återspeglar den 
ena slutna byggnaden relationen gentemot staden 
och den andra gentemot vattnet. De två 
glasbyggnaderna är placerade utifrån principen om 
tilldragande synvinklar (inspirerade från 
hotellet), där den ena relaterar mot 
Nationalmuseum och den andra mot hotellet. 
Slutligen använder jag de tre utplacerade 
glaspaviljongerna för att knyta samman alla 
element och skapa en helhet för alla relationer. 
De skapar ett nytt flöde som är öppnare, 
rörligare och mer levande. 

Outnyttjad park bakom museum
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EN ny tillbyggnad till nationalmuseum är 
uppdelad i olika volymer och är placerade längs Hovslagargatan 
för att skapa en relaton och utbyte mellan nationalmuseum och 
parken. Parken fungerar idag mer som en bakgård. Den nya 
tillbyggnaden ska inte enbart lösa inlastning utan kunna locka 
besökare och skapa en relation mellab parken och Nationalmuseum. 

Dela upp 
program

Öppna upp 
Rörelse

Linje

Former 
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Relationer 
Rörelse

Beställarens program separerar
Inget utbyte sker

Nivå 1 öppen fasad, för publiken (Glas, stålkonstruktion)
Nivå 2 selektiv publik ,  ej helt öppen fasad (Glasbyggnad med utanpåliggande träspaljé)
Nivå 3, Sluten fasad, funktioner med högre säkerhet (Träfasad- ceder)

Material

Glas: Öppna upp publika ytor

Trä: Det material som återkommer på varuskjulen(byggnaderna längst 
öster) och som skiljer sig från stenfasaderna och ska därför sam-
verka med omgivningen så att de nya volymerna inte upplevs lika 
“tunga” och monumentala. Mönstret på träfasaden är inspirerad av 
nationalmuseets mönstersättning
Betong: Källarplan

Fasadindelning
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Publikt
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Riktning plannja combideck
Combidecket vilar på balk, resterande bärpunkter 
för bjälklag är de bärande väggarna.

Extra stödkonstruk-
tion för utgrävning 
under nationalmuseum

Schakt för vatten, el och 
avlopp placerade vid hiss . 
Rör/ledningar läggs i tak.
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jordlager. Grundplatta gjuts samt 
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