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Tillbyggnad Nationalmuseum 
 
Program
Tillbyggnaden ska inrymma de funktioner som huvud-
byggnaden inte kan innefatta, alltså förvaring, restaure-
ringsverkstäder men också undervisningsdelar. I huvud-
byggnaden tittar man på konst och i tillbyggnaden lär 
man sig om konst. 

Koncept
Tillbyggnaden ska inte vara för stor och ta över tomten, 
jag tänker mig att den är uppdelad i flera delar som i par-
ken kan figurera som enskilda, separata byggnader. Dessa 
enskilda byggnader ska fungera mer som objekt i parken. 
Allt sammanfogas under mark med de mer privata och 
slutna funktionerna.
 
Parken
Parken i sig är en viktig del i projektet. Jag vill program-
mera den på så sätt att man gärna stannar i, och använder 
parken. Först och främst tänker jag mig uteserveringar 
till befintliga och nya caféer/restauranger. Sedan tän-
ker jag mig att parken ska bli ett medel för att visa upp 
konst som finns i Nationalmuseum, fast på ett annat sätt. 
Alternativa sätt att titta på konst. Jag tänker mig också 
att byggnaderna blir en del av konsten i parken då varje 
byggnad är sin egen.
 
I stora drag har jag att arbetat med ljus och mörker, privat 
och offentligt samt relationen mellan dessa. Jag har också 
arbetat mycket med hur man binder ihop byggnad och 
park på ett bra sätt. 
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MARKPLAN, 1:100

1. Lastintag
2. Personalentré
3. Studiesal
4. Hörsal
5. Restaurang

roban a mujer en la ciudad de managua

se encontraba en el malecon cuando se 

acercaron unos jovenes a pedirle la hora

y descaradamente la robaron. Pro no se

asusten ya que es normal que cuando 

yo no quiero tabajar o me estoy durmiendo

   agarre por hacer este tipo de cosas.bla bla bla como la profesora de 

carlitos en las tiras comicas y losmuñequitos. enyway ya se acabo. MUAH!!!!



Extension National Museum 
 
Program/Function
The extension was supposed to house the funtions that 
they do not have room for in the main building. Some of 
these funtions were storage, workshops and studyspace. 
In tha main building you watch art, in the extension you 
learn about, and handle art. 

Concept
My Concept was not to take up to much space in the exis-
ting park. I wanted my building to look like it was divi-
ded in several smaller buildings on site. I wanted to make 
the buildings part of the park and design them in such a 
way that each building woud figurate as its own object. 
 
The Park
I thought that the park in itself was an important part of 
the project. I wanted to program it so that people would 
actually stop an use the park. I’m thinking outdoor cafés 
and restauarants and also the park as a way of showing 
art. 
 
What I’ve worked with the most is light and darkness, 
private and public and the relation between these. 
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1 Magasin
2 Lastintag
3 Magasin
4. Packrum
5. Verkstad/Atlejé
6. Studiesal
7. Lokalvård
8. Hörsal
9. Restaurang

PLAN -1, 1:100
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SITUATIONSPLAN 1:500



Diagram och tankar

Publikt

Privat

Små volymer ovan mark, sammanbundet under

Projecera konst på husen, de blir mer än bara byggnader

Placering av byggnader utefter träd 
och utskter

Utsikt mot Skeppsholmen

Utsikt mot Slottet

Utsikt mot Strandvägen 



SYDOSTFASAD 1:200



LÄNGDSEKTION 1:200



SYDOSTFASAD KONTOR 1:100 NORDVÄSTFASAD RESTAURANG 1:100



NORDVÄSTFASAD HÖRSAL 1:100



SYDOSTFASAD LASTINTAG 1:100
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PLAN 1, 1:100

1-3 Kontor
4. Flexkontor
5. Mötesrum
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PLAN 2, 1:100

1-3 Kontor
4. Flexkontor
5. Toaletter
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