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Skissernas museum sett från Skulpturparken

Huvudfasaden består idag av två byggnader: 
Westmans Svenska salen och Celsings tillbyggnad. 
Den Svenska salen är stabil och rektangulär i sin 
form, medan Celsings hus ger ett strikt vertikalt 
intryck. För att kontrastera till och komplettera 
de befintliga, slutna volymerna, introducerar den 
nya entrén ett lågt, horisontellt element. Med sin 
uppglasade välvda fasad släpper byggnaden in den 
organiska parken i museet, och skapar en kontaktyta 
till de inre, rationella utställningsrummen. 

De tre byggnaderna bildar en sammansatt 
fasad mot Skulpturparken och Kunskapsstråket. 
Westmans byggnad agerar stabil fond, Celsings 
tillbyggnad fungerar som skyltfönster, och den nya 
entrén välkomnar besökarna med sin öppna och 
omfamnande utformning. Skulpturparken leds in i 
kompositionen genom ankomstgången, och för det 
gröna utställningsrummet in i museet. 

1. KOMPOSITION
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Konceptmodeller för den yttre och den inre formidén, samt landskapsgreppet

Skissernas museums nya entré börjar redan i 
Skulpturparken, där den tar utgångspunkt i den 
existerande ankomststigen. Genom ett diskret 
landskapsgrepp, där två snitt i parken skapar en mjuk 
nivåövergång till entrén, lyfts Skulpturparken in i 
museirummet. Längs med snitten skapas informella 
sittplatser, samt en terrass som blickar tillbaka över 
landskapet. 

Med sin konvexa form öppnar byggnaden upp sig 

mot parken, och den snedställda väggen är riktad 
för att förstärka siktlinjen från Kunskapsstråket mot 
gallerifönstret i Celsings byggnad. 

En lekfull kurva i entrébyggnaden separerar det 
offentliga rummet och serviceutrymmena, och den 
motstående raka väggen leder besökarna vidare in i 
museets inre. 

2. KONCEPT
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3.1 Exteriör

Den nya entrén ska upplevas som en livlig kontrast 
till de existerande betongvolymerna, där den 
samlade kompositionen bildar ett inbjudande 
och spännande nytt ansikte för museet. De 
exteriöra materialen är därför valda för att skapa 
ett välkomnande men kraftfullt uttryck,  som är 
genomträngligt och närvarande på samma gång. 

Fasaden mot Skulpturparken uppförs i böjt klarglas, 
vilket ger ett organiskt och elegant uttryck som 
samverkar med landskapet och skapar en maximal 
kontaktyta med parkrummet. De täta fasaderna 
kläs in i U-profilglas, som skapar varierande grader 
av transparens och reflektion runt om byggnaden. 
Fasaden är robust och slitstark och kräver minimalt 
med underhåll.

3. MATERIAL

Ankomst från Finngatan

Björkar

Grus

SedumtakMetallmöblerBöjd glasfasadU-profilglas

Böjda träbänkar Betongkanter
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Receptionen och bokaffären sedda från entrén

GardinerBöjt glas

Betonggolv

Nakna glödlampor

Planscher

Gipstak

BöckerBjörkinredningTonad plywood

3.2 Interiör - museum

Genom att träda igenom ett gardinbeklätt öppet 
vindfång anländer besökarna i den nya entrén. 
Rummet karaktäriseras av den välvda kärnan i tonad 
plywoodfanér som böljar genom rummet. Värmen i 
träet kontrasteras med ett ljust betonggolv och ett 
ljust undertak. Genom den böjda glasfasaden flyter 
gränsen mellan inne och ute ihop, och rummet 
präglas av den nära kontakten med Skulpturparken.

Bokaffären är infälld i väggen som löper bakom   
receptionen, och skänker ett mått av kreativt 
kaos och lekfullhet till rummet. Arrangemanget 
av bokhyllorna hämtar inspiration från Skissernas 
museums egna utställningsrum. I hörnet till höger 
om entrén finns även en loungeyta, där besökare 
kan bläddra i böcker eller vila en stund med utsikt 
över Skulpturparken.
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Konstruktionsritning 1 : 200 Källarplan 1 : 200

byggnadselementet i entrébyggnaden. För att 
reducera kostnaden och underlätta genomförandet 
håller glaset samma radie längs med hela fasaden. 
På så sätt blir alla glaspartier lättare och billigare 
att producera, och rutorna kan enklare bytas ut vid 
behov. 

De två bärande ytterfasaderna är utformade som 
täta väggar, med fyra dörrar och ett fönster i den 
norra fasaden mot Finngatan. Ytterfasaden kläs in 

Stommen i byggnaden består av ett rationellt 
pelar- och bjälksystem i stål, med korrugerade 
metallplattor som spänner mellan bjälkarna. De 
bärande I-balkarna ligger dolda i ytterväggarna och 
kärnans innerväggar. Konstruktionen blir endast 
synlig vid den välvda glasfasaden, där fyra friställda 
pelare ramar in utsikten mot parken. 

Den välvda glasfasaden mot Skulpturparken 
är det tongivande och karaktärskapande 

med ett semi-transparent U-profilglasfasadsystem. 

All teknik, förutom sprinklerrum och ventilationsrum 
till köket, placeras i den existerande källarens 
teknikutrymmen. Det nya sprinkler- och 
ventilationsrummet ansluter till den befintliga 
källaren, och kopplar sig på logistiken som redan 
finns på plats. 

4. KONSTRUKTION

Takkonstruktion 1 : 20

sedumbädd 100 mm

korrugerad metallplatta 50 mm

isolering 250 mm

korrugerad metallplatta 100 mm

stålbjälke 150 mm

ventilationsutrymme 400 mm

undertak 3 mm

Nytt ventilations- och sprinklerrum

Ny källare markerad med grått

Trappan flyttas mot Finngatan
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Skissernas museum är en offentlig byggnad vars 
dagliga aktiviteter kretsar kring visuella upplevelser. 
Därför har vi valt en grön strategi som inte bara 
är effektiv, utan också kvalitetsskapande och 
synlig för besökarna. Genom att anlägga ett 
grönt tak ökar byggnadens isoleringsförmåga, 
temperatursvängningar jämnas ut och 
dagvattenhanteringen förbättras. 

Taklandskapet blir synligt från fönsterbandet 

den varma middagssolen, och parkens träd filtrerar 
de strålar som letar sig in i restaurangen. Entrén 
får istället rikligt med eftermiddags- och kvällssol, 
vilket tillsammans med panoramautsikten mot 
Skulpturparken skapar en stämningsfull innemiljö. 

i Celsingbyggnaden, där Skulpturparken och 
entrétaket flyter samman i ett enda grönt 
rum. Sedumbäddens utbredning avtecknar 
entrébyggnadens grundform för besökarna, och 
introducerar idén om skissen och ritningen som 
manifestation i taklandskapet. 

Byggnaden är orienterad på grunden för att 
minimera uppvärmnings- och kylningsbehovet 
i huset. Den täta fasaden mot söder stänger ute 

5. HÅLLBARHET

Situationsplan 1 : 400

morgonsol

middagssol

kvällssol

Utsikt mot Skulpturparken och den nya entrén
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För att kunna skapa en så kvalitativ och inbjudande 
entrésituation som möjligt rivs den existerande 
entrén. Den befintliga källaren har bevarats, och den 
exteriöra nödutrymningstrappan har flyttats rakt ut 
mot Finngatan. 

Ifall det av kostnads- eller andra skäl skulle bli aktuellt 
att behålla den existerande entrén, är det möjligt 
att anpassa planlösningen så att den befintliga 
betongsstrukturen integreras i förslaget.

7. ALTERNATIV PLAN

Alternativ planlösning med bevarad befintlig entré 1 : 200
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Utsikt över Skulpturparken från restaurangen

8. NYCKELTAL

MARKPLAN  

Entré/bokaffär 162 m2

Servering 99 m2

Kök  90 m2

Bar  9 m2

WC  20 m2

Garderob 7 m2

Teknik  4 m2

Städ  2 m2

Övrigt  13 m2

LOA  406 m2

BTA  451 m2

KÄLLARE   

Teknik  30 m2

Övrigt  8 m2

LOA  38 m2

BTA  42 m2

Endast nya utrymmen är med i beräkningen

TAKPLAN   

Sedumtak 267 m2

Takpapp 215 m2

Lanterniner 7 m2

Teknik  1 m2

Totalt  490 m2

FASADER   

Böjt glas  148 m2

Täta väggar 170 m2

Fönster  1 m2

Totalt  319 m2

LANDSKAP   

Terrass, grus 160 m2

  


