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The task is to design a retrofit to existing the National Museum building. The building will complement the 
museum's activities and also have a public part. The program for the building contains both studios, office 
spaces and warehouses. The idea is that you want to move the functions that are currently housed inside the 
National Museum and the annexe to the building to free up more public areas and open up the museum.

I have chosen to work with an independent building on the site, both to open up meseumparken and make it 
more attractive and to make the transportation of art in and out smooth. Communication between the two 
volyms occurs during ground even where the trays are placed. By having a distance between the two 
volumes of the land it gave me more freedom to interpret both the National Museum and the surroundings in 
my architectural expression. I have chosen to work with an open volume, both in front and flat. My thought is 
that the building should communicate and visually open up in all directions. I want to do to give the site a 
facility  that not lock the walkway that goes around the National Museum.

I have placed my public part of the building on the ground floor and some underground. This will create new 
streams in the park. The rest of the house is private to the National Museum. Internal communication is done 
either by the elevator core that is placed in the center of the building or the stair system that is located along 
the outer facade. The art is loaded in on the ground floor where the cargo intake is situated in the northwest 
corner of the building. The art is then transported up or down through the building, depending on the 
purpose.
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Axonometri

Fotoatelje. 
För fotografering av större 
konstföremål med fri takhöjd på fem 
meter och överljus.

Takfönster.
Del av taket upphöjt för att få in 
norrljus till fotoateljen 

Kontor & Mötesrum.
Fasta konstorsplatser med plats upp 
till 16 personer.
Mötesrum med plats för 12 personer Personalrum

Fikarum och pentry personalen

Personalrum
Fikarum och pentry personalen

Atelje.
Måleri och Konst atelje. Ett stort rum 
som är förändligt beroende på arbete. 
Två mindre rum för mer känsligt 
arbete. 

Kontor.
Flexkontor med plats för 14 personer      

Atelje.
Pappersatelje med slutet rum för 
papperskonservering
      

Hörsal.
Sal för föreläsningar och undervisning. 
Till för att användas av både museets 
personal och allmänheten      

Cafe.
Publikt cafe med tillhörande 
uteservering

Magasin.
Pappersmagasin 400m2

Studiesal.
Studiesal med plats för undervisning

Magasin.
Konstmagasin 200m2

Verkstad.

Klimatrum.

Hiss
Teknikshakt för hisssystem

Atelje
Eget rum för Konsthantverk 

Atelje.
Eget rum för ram arbete

Hiss.
Hissshakt med både person och 
konsthiss. Genomgående genom hela 
byggnaden

Personalrum
Omklädning och dusch för personalen 
som arbetar i ateljeerna
      

Lastintag
Intag för konsten. Plats för en lastbil. 
Lastkaj och lasthiss. Lastkajen har en 
plushöjd på +0.9 m.   

Vakt.
Personalentre och vaktkur. 

Klimat anpassningsrum för nyanländ 
konst

Packrum
Rum för upp och 
nerpackning av konst

Uppställning.
Uppställningsrum för 
konst

Teknisktsnitt
1:20

Teknisktsnitt
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Fönsterbleck, fasadsten 
Träram för fönsterkarm

Ytterfasad, Tegel, K56 T 

Utvändig gips
Isolering
Bärande betongstruktur

Luftspalt

Plåt 
Utvändig gipsPlåt Vattenränna

Underlagspapp
Isolering
Betong, håldäck


