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Våtvägg

Konservatorerna 

behöver mycket 

utrymme samt 

kontorsplatser i 

anslutning till 

arbetsstationen.

Ljusschakt genom

vilka direkt ljus inte 

når

För välfungerande 

ateljéer krävs många 

avställningsytor

Konstföremålen 

fotograferas 

regelbundet, 

bland annat 

inför utställnin-

gar.

Ljuskanalerna 

ger släpljus på 

väggen. 

Ljuskanal i 

kombination med

ljusschakt ger

speciell karaktär 

åt rummet.

Stora fönster med väl 

tilltagen bröstningshöjd 

för att endast himlen ska 

synas.

Ljusschakten skapar 

rumsligheter som 

sticker ut från övriga 

ytor. 
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grusväg till hotell

- för fickparkering

stenbeläggning

- passera utan att lämna spår

- ej uppehålla sig

grus i allé

- flanera

gräs

fingrus

- lämna spår

- dämpa hastighet

stenbeläggning

- promenadstråk

fingrus

- ger avstånd

fingrus

- ger avstånd

kullersten

- möte mellan två promenadstråk

sittplatser

- möte mellan National- och Nobelmuseum

- utsikt

markplanering 1:400

situationsplan 1:400

plan 4 - ateljé och fasta kontor 1:100

plan 4 - ateljé och fasta kontor 1:200

plan 3 - ateljé 1:200

plan 2 - flexkontor 1:200

plan 1 - personalutrymmen 1:200

plan 0 - entré 1:200

plan -1 - konstens väg 1:200

takplan 1:200

     Introvert byggnad vars mänskliga användning är fokus. 

Interiören är skild från exteriören och relaterar inte till om-

givande park, gator och turism. Inre ro och stor produktivitet.  

Tar avstånd mot offentligheten samt det publika rummet och 

dess påverkan på det inre rummet. 

     Dess användare är en samling entusiaster och fantaster vars 

liv de tillägnar konsten, dess historia och bevarande. 

Verksamma i ett laboratorium där de förvaltar nationens värde-

fulla konstsamlingar. De skiljs åt från landskapet och dess 

påverkan och ges möjlighet till intensiva och fokuserade studier 

av de restaureringsarbete som samlingarna kräver.

     Tillbygganden är en volym som är skapad för att vara bestän-

dig samman med museet. Tung, solid vars exteriör vill uppfattas 

som en stängd fasad mot stadens omgivning. Håltagningar i 

fasad gör byggnaden sårbar. Arbetet ska skyddas mot offent-

ligheten. De verksamma tar del av de yttre kvaliteter som 

gynnar deras arbete, så som dagsljuset, förmågan att avgöra tid 

på dagen samt möjligheten att avgöra vädret. Omgivande byg-

gnader, offentlig aktivitet och insyn avleder uppmärksamheten 

till konsten och påverkar verksamheten negativt. I byggnaden 

används tre metoder för att inkorporera dessa parametrar för att 

ta avstånd mot stadens kontext.

Kanaler lokaliseras i ytterväggarna som likt skorsten leder upp 

rök, leder ned släpljus längs väggarna. Schakt som löper genom 

flera våningar placeras för att skapa vissa rumsligheter och 

avslutas i ett takfönster som ger vy uppåt samt är utformade så 

att direkt ljus inte träffar arbetet. Fönsteröppningar i fasad  är 

vinklade för att minska insynen samt påminna de verksamma 

om värdet av deras arbete samt dess behov av anonymitet gente-

mot allmänheten.

      Verksamheten bedrevs tidigare i museibyggnaden. Visual-

isera hur Nationalmuseum skalas från de element som tilltalar 

publiken men inte gynnar fokusen som är nödvändig vid kon-

serveringsarbetet; fasadsten, ornament, mönstrade stengolv 

liksom prydda innerväggar och tak. Kvar återstår dess massiva 

bärande väggar i tegel. Teglet är det material som personalen är 

beroende av liksom den enda komponent som inte utgör distrak-

tion. Tillbyggnadens verksamhet är likt ett hjärta, den verksam-

het som är absolut nödvändig för att våra konstskatter ska överl-

eva till framtiden och kunna beskådas av allmänheten. National-

museum är direkt beroende av aktiviteten i tillbyggnaden. Mate-

rialvalet symboliserar vikten av det arbete som utförs där och 

påminner användarna om hur deras arbete är oumbärligt liksom 

den bärande tegelstrukturen är oumbärlig för Nationalmuseum. 

Väggarnas väl tilltagna dimensioner är viktiga då de möjliggör 

ljuskanalerna och ger byggnaden dess karaktär exteriört samt 

ger interiören dess speciella uttryck.

     Tillbyggnadens interiör formas helt av dess användning och 

krav på yta och ljus. Byggnadens omgivning å andra sidan 

tillägnas allmänheten och följer stadens mönster och regler. 

Meter, ibland kilometer formar det byggda i staden, platsers 

geografiska närhet till varandra är essentiella för dess funktion 

och påverkar hur stadens olika byggda komponenter interagerar 

med den mänskliga användningen som formar stadens karaktär. 

Detta kontrasterar till interiören i tillbyggnaden som är en egen 

enhet formad av ljuset. Därför formas omgivningen kring 

tillbyggnaden för att gynna den publika verksamheten i Nation-

almuseum samt dess relation till närmiljön. Samtidigt måste den 

relatera till tillbyggnaden på ett sätt som inte provocerar tillbyg-

gnadens verksamhet. Byggnadens form är sprungen av ett nega-

tiv av Nationalmuseums ljusgård, murad och sedan klädd i 

sandsten. En strategi att utgå från byggnadens kärna. Negativet 

har sedan lämnat sitt näste, vuxit till sig och blivit egen kropp 

anpassad för att tjäna sitt syfte. I interiören blottas dess struktur 

men exteriört skyddas den mot stadens påfrestningar och slitage. 


