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Min byggnad handlar om att ge och att ta och hur olika delar av byggnaden kan motsvara varandra. Tillägget till nationalmuseum kan ses som privat och slutet, inga direkta 
publika funktioner finns. Eftersom man tar en del av en publik park i anspråk måste denna yta ges tillbaka på något sätt. Denna publika yta som skapas genom att den nedersta 
våningen grävs ner i marken samtidigt som övriga våningar lyfts upp. Detta skapar en yta som kan användas för exempelvis konstutställningar, ljusinstallationer eller bara 
användas som en artificiell förlängning av parken. Byggnadens två hisschakt motsvaras av de två ljusbrunnarna som går rakt genom hela byggnaden och skapar intressanta 
ljusförutsättningar i pelarrummet och ger samtidigt en liten inblick i arbetet som pågår bakom väggarna.

Då arbetsplatserna i byggnaden är många har dessa placerats utmed fasaden för att skapa bra ljusförutsättningar och ge personalen en koppling tillomvärlden samtidigt som 
kommunikationer, cirkulation och övriga funktioner placerats i byggnadens kärna.

Flera av arbetsplatserna har speciella ljusförutsättningarna. Fotoateljén måste exempelvis kunna mörkläggas och i konserveringsateljén ska helst inte direkt solljus släppas in. 
Detta löses genom att stora fönsterluckor i mässing placeras för fönstren. Dessa återkommer längs hela byggnaden och skapar en fasad som ständigt förändras beroende på tid 
på dygnet, väderlek och brukarnas behov. Luckornas materialitet gör att dom kan fungera både som solavskärmare och reflektorer.

De stora fönstren går från golv till tak och har fyra olika bredder, 60, 90, 120 och 150 cm. De ingår i ett system där dessa fyra kan kombineras på olika sätt för att passa in i fasa-
dindelningen som ges av de bärande pelarna. Ett fönster på en våning motsvaras alltid av en lika stor yta av fasad på planet under eller över.
 
På plan två finns kontor för personalen som arbetar med utställningarna och har direktaccess till muséet genom en inglasad gångtunnel som även fungerar som ett fikarum när 
personalen vill komma bort från arbetet, både fysisk och psykiskt. 

Byggnadens konstruktion består av ett rutnät av betongpelare som har samma avstånd som det bärande systemet i nationalmuseum och bildar på så sätt en fortsättning på 
dess logiska rytm. I den publika ytan under byggnaden antar pelarna olika bredder som motsvaras av fönstrens bredder och bildar på så sätt ett slags mellanting mellan vägg 
och pelare. De har olika vinklar för att skapa olika rumsligheter för olika ändamål. Deras bredd och olika vinklar bildar även en motsvarighet till fönsterluckorna i fasaden. Inner-
taket i pelarrummet består av mässing för att skapa spännande ljusspel och en känsla av oändlighet.

PLAN -1: KONSTINLASTNING OCH MAGASIN

PLAN 0: PUBLIK YTA

PLAN 1: KONSTARBETE OCH FORSKNING

PLAN 2: KONTOR OCH ADMINISTRATION

Diagram som visar olika rumsligheter som kan bildas i den publika ytan med hjälp av 
pelarnas riktingar. Längs kanterna pekar pelarna inåt för att locka in och samtidigt rama 
in vyerna mot vattnet, skeppsholmen, parken och nationalmuseum.

Diagram över våningsplanens indelning och rörelsemönster mellan dem.
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1. Plan -1 (under mark). Bottenplat-
ta och bärande betongväggar

2. Bärande väggar och pelare samt 
stabiliserande hisschakt. Hattbalkar med 
håldäck som horisontellt bärande system.

3. Plan 0 (utomhus) Med pelarsystem och 
hisschakt

4. Plan 1 med bärande pelarsystem, hiss-
chakt, två ljusbrunnar och ickebärande 
ytterväggar bestånde av lättväggar med 
stålreglar

5. Plan 2 med ickebärande innerväggar 6. Fönster, fönsterluckor och fasad av 
stenplattor fästs i lättväggen.

7. Platt tak med singel.
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