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Redan vid invigningen 1916 betraktades Liljevalchs som en fri och 
modig konsthall. 
 – Genom sin inriktning på samtidskonsten. 
 – Genom sitt självständiga läge ute på Djurgården.
 – Genom sin arkitektur.
Carl Bergsten var långt före sin tid när han skapade Liljevalchs. 
Oberoende av rådande stilideal förebådade han på nyklassicistisk 
grund modernismen.
 För att kunna fortsätta vara en fri och modig konsthall behöver 
Liljevalchs större ytor. År 2016, när den nya utställningshallen invigs, 
skall Liljevalchs om möjligt framstå som en mer aktuell och kom-
promisslös aktör på konstscenen än 1916. Respekt och varsamhet 
krävs inför det arkitektoniska arvet. Respektlöshet krävs gentemot 
dagens arkitektoniska brister.

Förslagets avsikter
1. Att utifrån Liljevalchs betydelse i svensk arkitekturhistoria i möj-

ligaste mån behålla byggnadens karaktär, proportioner och fyra 
synliga hörn.

2. Att säkra att Liljevalchs nya utställningshall får en perfekt anpas-
sad volym, det vill säga varken för stor eller decimerad i onödan 
genom obehövliga utrymmen/funktioner.

3. Att se till att Liljevalchs nya utställningshall blir en viktig och att-

raktiv utställningsyta i sig, men samtidigt en linjär förlängning 
av befintliga hallar – och därmed såväl kan tjäna som plats för 
separata utställningar som utgöra en självklar, integrerad del i 
stora, spektakulära utställningar. 

4. Att beakta att en väsentlig del av Liljevalchs framtida besökare kom-
mer att nå konsthallen flanerande längs den nya framväxande strand-
promenad som löper från det nya besökscentret vid Djurgårdsbron 
och ända bort till Gröna Lund, bakom Nordiska Museet via 
Vasamuseet, Spritmuseum och det planerade Vikingamuseet.

5. Att gjuta nytt liv i restaurang Blå Porten.

Tillbyggnadens placering
Den ultimata lösningen torde inte vara att lägga den nya utställ-
ningshallen i anslutning till/längs med Liljevalchs västra fasad 
– varken arkitektoniskt, kapacitetsmässigt eller logistiskt.
 Den ultimata lösningen består i att placera den nya utställnings-
hallen i förlängningen av det befintliga Liljevalchs, mot söder.

Förslagets fördelar
1. Genom att den nya utställningshallen i förlängningen av 

Liljevalchs söderut speglar den byggnad som inrymmer huvu-
dentrén – förvanskas inte Liljevalchs unika arkitektoniska uttryck 
utan bibehålls, till och med förstärks.

2. Genom att den nya utställningshallen placeras i Liljevalchs för-
längning mot söder förstärks såväl konsthallens ursprungliga 
ryggrad som besökarens konstupplevelse.

3. Genom att den nya utställningshallen placeras i Liljevalchs för-
längning mot söder skapas en behövlig inramning av den olyckligt 
diffusa plats som uppstått norr om det nyss invigda grannhotel-
let/ABBA-museet.

4. Genom placeringen av en ny sidoentré mellan nuvarande Liljevalchs 
och den nya utställningshallen i söder möjliggörs ett separat nytt-
jande av den senare. De båda entréerna knyts ihop genom en 
upprensning/förtydligande av det längs Djurgårdsvägen löpande 
galleriet med butik och kafeteria.

5. Restaurang Blå Porten skall behållas i sitt nuvarande skick, men 
renoveras och flyttas för att återuppstå som en ny central mötes-
plats längs den nya strandpromenaden mellan Djurgårdsbron 
och Gröna Lund. En inbjudande syn skapas för flanörer som 
kommer denna väg: En lummig oas i väst, solbelyst från förmid-
dag till kväll.

6. Blå Porten får en välbehövlig uppfräschning och modernisering 
– med nytt kök, varumottagning och lager – och slipper konkur-
rera med den restaurang som enligt programmet är tänkt i den 
nya tillbyggnaden.

FUNKTIONER
Utställningshallarna
I tillägg till Utställningshall 1 behålls både Utställningshall 3 och 
seminarie- och konferensrum. Utställningshall 2 utgår. Under 
Utställningshall 1 placeras Utställningshall 3 och seminarie- och 
konferensrum. Rummen ligger i anslutning till varandra, något som 
möjliggör att såväl öppna upp mellan dem, som att slå ihop dem 
till en större utställningshall. Varuleveranser sker i direkt anknyt-
ning til utställningshallarna.

Administrationen
Administrationen behåller sin nuvarande placering på undervå-
ningen. Befintliga personalrum effektiviseras. Fyra separata kon-
torsrum bevaras medan resten får öppen sittning.
 Ett nytt pentry skapas på undervåningen i nya delen, som även 
kan användas som mötesrum eller pausrum för timpersonalen. 
Det nya rummet ligger vägg i vägg med Utställningshall 3 och 
seminarie- och konferensrummen, något som ökar flexibilitet och 
användningsområde. 

MATERIALVAL OCH BYGGNADSKONSTRUKTION
Den nya utställningshallen
Fasaden hämtar inspiration och form från en redan år 1916 
anmärkningsvärd arkitektur. Utgångspunkten har varit det triang-
ulära geometriska mönstret i järnarbetet på taket av nuvarande 
Liljevalchs. 
 Den nya utställningshallen omsluts av en monolitisk fasad, for-
mad av platsgjuten betong vars sammetsmjuka yta ger en karaktär 
av ro och soliditet. Reliefen förmedlar en organisk känsla som skif-
tar med dygnets rytm, årstid och dager. 
 Innerväggarna är anpassade utifrån de krav som ställs vid utställ-
ningsverksamhet. Målade gipsskivor möjliggör flexibilitet och ett 
förenklat underhåll. Alla utställningsytor har golv i polerad betong 
för att stå emot tunga laster.
 Tillbyggnaden formas av öppna och pelarfria rum där ytterväg-
garna tillsammans med stålbalkar utgör de konstruktiva delarna – 
en enkel konstruktionsprincip som ger stor användbar flexibilitet.

Entré/biljett/butik/kafe i existerande 
utställningsbyggnad
En lång disk skapas, avsedd att sträcka sig från befintlig entré i 
norr till ny, kompletterande entré i söder. Möbeln binder sam-

man gammalt med nytt och är uppbruten endast där människor 
behöver cirkulera. Håltagning i de gamla utställningsväggarna 
görs så skonsam som möjligt.  
 Vid konferenser och seminarier på konsthallen skapar den nya 
miljön ytterligare möjligheter till aktiviteter och samkväm, till 
exempel litteraturuppläsningar, informell undervisning och före-
ställningar för barn och vuxna.

Varumottagning
Den transparenta fasaden påminner om det geometriska mönst-
ret på den nya utställningshallen. Öppenheten tydliggör logistik 
och program för besökaren.
 En lätt konstruktion vilande på gjutna betongfundament stöds 
av stålprofiler med tunna krysstag, som håller uppe de genom-
skinliga panelerna.
 En massiv, gjuten betongmur bildar gräns mot omgivande bygg-
nader – av Brandsäkerhetsskäl och säkerhet vid lastkajen.

Atrium
Ett inglasat atrium förenar existerande och nya byggnadsstruktu-
rer, binder likt en horisontell ryggrad samman det komplexa nät-
verk av mötesplatser där flanörer i området och besökare samsas. 
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Landskap
Landskapet förenar olika världar. Liljevalchs nås via strandprome-
naden, med spårvagn eller båt, från Djurgården och Gröna Lund. 
Besökaren möts och inviteras ner i den grönskande Trädgården vid 
Blå Porten.
 Den generösa rampens avsikt är, förutom att föra besökaren 
ner till trädgården och Blå Porten, att sänka tempot. Ett kontinu-
erligt landskap med rik vegetation skapas, från den öppna platsen 
och ner på den intima gården. De gamla planteringarna återska-
pas och landskapet lyfter fram och blåser nytt liv i den praktfulla 
gamla byggnaden.
 Trädgården utformas i enlighet med existerande trädgård, i 
syfte att aktivera samtliga sinnen. Färger, blommor, dofter, ljus, 
skugga, ljud (vatten, fåglar, människor) associerar och minner om 
Blå Portens gamla gård. Element från dagens trädgård, som sten-
beläggning, damm, fontän och loggia, flyttas och används på nytt.

Teknik
Förslaget uppfyller den tekniska kravspecifikation som framgår av 
programmet. Brandskydd och säkerhetsaspekter är tillgodosedda 
i de föreslagna lösningarna.

 Ett teknikrum är placerat ovanpå uppackningsrum och schakt 
i Utställningssal 1. Här finns plats för erforderliga tekniska instal-
lationer samt klimatanläggning. Det decentraliserade konceptet 
minimerar behovet av ledningar och sparar energi.

Miljö
Projektet består av såväl rehabilitering som optimering av existe-
rande byggnad samt uppförandet av en högmodern tillbyggnad i 
direkt anslutning. På så vis blir anläggningen hållbar och effektiv i 
förvaltning och drift. 
 Projektet aspirerar på miljöklassificeringen BREEAM Excellent 
eller bättre. På taket av nya utställningshallen är planerat sol-
cellspaneler i avsikt att förse Liljevalchs med energi.

Belysning
För att erhålla en flexibilitet i ljussättningen vid utställningar upp-
sättes ljusbryggor i form grid-system som fäste för energieffektiva 
spotlights m.m. i Utställningssal 1.
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FASAD MOT VÄSTER   FALKENBERGSGATAN   1:400

FASAD MOT SÖDER   NYA LINDGÅRDEN   1:400

FASAD MOT ÖSTER   DJURGÅRDSVÄGEN   1:400

FASAD MOT NORR   ALKÄRRET   1:400
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SEKTION 4   1:200
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FÖRSLAG PÅ MATERIAL FÖR FASAD

PERSPEKTIV FRÅN OVAN 

IN-SITU BETONG FASAD
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PLAN 2   + 5,240   1:200

SCENARIO 1:  
BEFINTLIG KONSTHALL ÄR ÖPPEN

SCENARIO 2:  
NY KONSTHALL ÄR ÖPPEN

SCENARIO 3:  
SHOP/ KAFFE BAR SAMT SEMINARIE-OCH  KONFERENSRUM ÄR ÖPPEN

SCENARIO 4:  
BLÅPORTEN ÖPPEN. MED MÖJLIG KOPPLING TILL NYA LILJEVALCHS KONSTHALL. 

SCENARIO 5: 
`VÅRSALONG` HELA  ANLÄGGNINGEN ÖPPEN.

FLÖDES- OCH ZONSCHEMA

SEKTION 2   1:200
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