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Tillbyggnad till Nationalmuseum
Kandidatprojekt VT 2013 KTH Arkitekturskolan
Johan Ahl Eliasson Lärarlag 5 Årskurs 3

Nationalmuseum ligger på Blaisieholmen i centrala Stockholm och har i över 150 år innehållit konst till allmänhetens
beskådan. Byggnaden har genom åren byggts om och ut för
att anpassas till den föränderliga verksamheten. På 1960-talet byggdes det annex som ligger på originalbyggnadens
baksida och som därmed skärmar av parken bakom museibyggnaden från vattnet och sydöstsolen. Annexet innehåller konserveringsateljéerna, en av museets viktiga verksamheter, men är för detta ändamål otillräcklig. De kontor,
mötesrum, magasinslokaler, studiesalar och ateljéer som
idag inhyses i museibyggnaden ska, i och med en stor renovering och omorganisering av utställningsverksamheten,
flytta ut från museibyggnaden och in i en ny tillbyggnad.
Muséet har idag tillskansat sig pengar och tillstånd för den
första av två faser i ombyggnationen, renoveringen av originalbyggnaden. Den andra fasen, rivning av annexet och
byggande av en ny tillbyggnad, är skjuten på framtiden.
Detta projekt syftar till att rita denna tillbyggnad som om
den andra fasen skulle planeras idag.
Nationalmuseum och annexet idag, sedd från Skeppsholmen

Programmet omfattar totalt 2500 kvadratmeter
exklusive cirkulationsytor. Här följer en grov
sammanfattning:
• Lastintag
• Acklimatiseringsrum
• Karantänrum
• Packrum
• Packförråd
• Magasin
• Ateljé för konservering av papper
• Ateljé för konservering av skulptur och hantverk
• Ateljé för konservering av måleri
• Ateljé för konservering av ramar
• Fotodokumentationsateljé
• Studiesal för verk på papper
• Publik entré
• Vaktkur
• Personalentré
• Omklädningsrum
• 6 kontorsplatser
• 45 flexibla kontorsplatser
• Soprum
• Lokalvård
Till detta har jag lagt en skulpturpark och ett referensbibliotek.

korsas. Därtill är stor del av programmet inte betjänt av dagsljus. Konserveringsateljéerna måste
planeras med fördelaktigt och begränsat dagsljus.
Konsten är omtålig och får inte utsättas för direkt
solljus.

Arbete
Besökare

I mitt förslag är tillbyggnaden placerad på Nationalmuseums baksida. En mindre huskropp i
fyra våningar agerar huvudsakligt fasadmotiv och
innehåller lastintag och entré på gatuplan, studiesal och referensbibliotek på plan 2 och kontor på
plan 3 och 4. Denna volym ligger parallellt med
Nationalmuseum. I en svag vinkel ligger en lång
och låg huskropp som innehåller konserveringsateljéerna. Denna volym ligger parallellt med
Blaisieholmens kvarterssystem. Den låga volymen är helt stängd mot söder, med en traditionellt
murad stenmur ytterst. Denna stenmur ramar
tillsammans med Nationalmuseums nordostfasad och en länkande kolonnad in platsen bakom
Nationalmuseum och riktar den in i sig själv och
ut mot vattnet.

Paus
Service
Konstlogistik

Programmet ger speciella förutsättningar, konstverken som hanteras i byggnaden är mycket
värdefulla och lånas ofta efter avtal med andra
museer. Konstens och besökarnas väg får aldrig
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Den högre, nordvästra delen av tillbyggnaden är fasaden de flesta besökare möts
av. Kompositionen tar geometri och
axialitet från moderbyggnaden.

Parken fortsätter upp på ateljélängans
tak och blir en plats för riktad utsikt, sol
och skulpturer. Två trappor blir en länk
mellan Nationalmuseum och det framtida
Nobelmuseum.
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Kolonnaden definierar parkrummet och
blir på samma gång ett galleri varifrån
man ser in i parken och en portal som
leder in i den.

Ljusschaktet i kontoren länkar våningarna samman med referensbiblioteket.

Ateljélängan och stenmurens vinkel gör
parken till en tratt som möter vattnet.

Referensbiblioteket i den högre kroppens
mitt är byggnadens hjärta. En oktagonal
kammare med limträbågar som möts i
ett cirkulärt occulus koncentrerar byggnadens syfte: Att bevara information.

Stenmuren är en avdelare och solid
befästningsmur men också en fond för
parkens skulpturer. En ljusfångare för
parken och ett skydd mot solen för ateljéerna.

Den symmetriska entréhallen är ett svar
på flödets nödgade dubblering, en trappa
för personalen, en för besökarna. Symmetrin blickar också mot Nationalmuseets klassicism.

Många av platsens ståtliga träd sparas
och framförallt det höga tvillingparet
mitt i parken skapar sommartid ett tak åt
platsen.

Korridoren som matar ateljéerna är solid
på den ena sidan och uppsbruten och
transparent på den andra. I slutet finns
ljuset och utsikten mot vattnet.
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Sektionsperspektiv

2,2 meter hög mur av rödbränt tegel i enkelförband

25 mm cementplattor
50 mm singel
400 mm hårdisolering
Tätskikt
250 mm betong
Avrinning

4 mm MDF
195 mm isolering/stående reglar
70 mm isolering/liggande reglar
75 mm luftspalt
Stående träpanel

Järnsmidesstaket
250 mm bärande betongvägg
200 mm hårdisolering
Tätskikt
Luftspalt

Murad stenmur av granit
Småsten
Bruk
Kremla
Singel
Grundvattennivå

Linoleum
25 mm råspont
250 mm betong

150 mm hårdisolering
250 mm bärande betongvägg
600 mm luft
120 mm självbärande betongvägg
Singel
Dräneringsrör
Stålpelare
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