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- 20 mm puts

Sockel: 
 - 20 mm stålplåt med gängade och svetsade
   bultar, samt rostfritt stål.
 - 60.3 mm dia. rostfritt rör

- Säkerhetsglas: 45 mm i tre skick, laminat
   längst ner

- 20 mm puts

   Danogips)
- 120mm Stålregel

   Danogips)
- 20 mm puts

- 50 mm avgämningsmassa, polerad 
   markbeläggning med golvvärme

- 175 mm armerad betong toppning
- 450 mm primära stålbjälkar (HEA eller 
   HEB sektion)
- 110 mm ljudabsorberande mineralull
- 20 mm putsad skiva

- 50 mm avgämningsmassa, polerad  
   markbeläggning med golvvärme
- 250 mm betong
- 100mm ljudabsorberande mineralull

- 50 mm avgämningsmassa, polerad  
   markbeläggning med golvvärme
- 250 mm grovbetong
- 300 mm värmeisolerande cellpast
- 230 mm dränerande lager magadam
- 2 mm geotextilduk
- 70 mm dräneringsrör

- falsad kopparplåt
- spikbar substrat, trä regel
- 100 mm värmeisolerande cellplast
- 450 mm betong

- säkerhetsglas: 2 ≈ 6 mm + 10 mm härdat glas; 
   undre lager med keramiska utskrift vit lackerat
   stål stödstruktur lysrör / luftkonditionering i 
   tomrum ovan

Stålvajersystem, rostfritt stål kabel.

32/200 mm säkerhetsglas spalt.

Krökt rambalk:
 - övre korda: 2≈ 50 mm dia. stålrör.
 - tross och lägre korda: vardera 2 ≈ 40 mm dia.
 stålrör
 - 8 mm dia. suspenssionsstänger
 - 50/88 mm aluminium ram

Två separata vattenkretsar är 
inbäddade i grunden
och anslutna till en värmepump. 
Värmen distribueras genom
ett golvvärmesystem i avgämn-
ingsmassan .

1. Hemisfär 3. Golv, våning ett och två. 4. Yttre vägg 5. Golv bottenvåning 6. Grund

En förutfattad mening är den att museibyggnader alltid 
upplevs som massiva, solida och tunga. Uppsalas nya 
konstmuseum, bryter denna trend. 
  Från asfalten reser sig en sarg bestående av panora-
mafönster åt norr och kopparplåt åt söder. Ovanpå ut-
spelar sig en ellipsformad glaskonstruktion. Jag önskar 
skapa en nutida byggnad som sätter konsten i centrum 
och som med en transparant och translucent karaktär 

bli en väsentlig och integrerad del av stadens rekreativa 
liv.

-
pen kan ljuset hela tiden regleras och kontrolleras. 
Under sommarhalvåret, när solstrålarna är som star-
kast, rullar man ner denna väv och får solskydd. Glas-

såväl som invändigt, med förändringen av årstiderna 
-

ett interiört. Exteriört upplevs muséet som levande när 
ljuset tränger igenom det genomskinliga materialet. 
Förbipasserande kan bevittna hur människorna rör sig 
innanför och hur hela konstruktionen hålls uppe av det 
välvda ramverket.  
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2. Inre vägg

Utsällningshallen för temporär 
konst på entréplan. Utrymmet 
kan användas på ett öppet sätt, 
där utställningsobjekt placeras 
spritt i salen och skapar en öppen 
rumslighet.   

Utsällningshallen för temporär 
konst på entréplan. Utrymmet kan 
användas på ett öppet sätt med 
vida vyer, där utställningsobjekt 
placeras längs med ytterväggarna 
och längs med packrummet. 

Utrymmet kan användas på ett 
öppet sätt, mobila innerväggar 
skapar rumsligheter där konsten 
upplevs på olika avstånd. 

Utsällningshallen för temporär 
konst på våning 1. Innerväggar 
skapar olika rumsligheter med ett 


