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PROMENADE OF LIGHT
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Liljevalchs konsthall utgör en central punkt i Djurgårdens kulturarv och omges av 
institutioner som Vasamuséet, Spritmuseum och Skansen samt historiska platser 
som Beckholmens skeppsvarv. Konsthallen ligger precis intill Gröna Lunds tivoli och 
Aquaria Vattenmuseum som årligen lockar mängder av besökare.

Angöring till Liljevalchs sker antingen norrifrån med buss eller spårvagn från 
Djurgårdsvägen, eller från söder med båt via Allmänna gränd och dess båtterminal. 
För fotgängare nås konsthallen t.ex. genom promenaden som löper längs vattenlinjen 
och sträcker sig från Vasamuséet, via Spritmuseum, Aquaria och Gröna Lund.

Den generösa yta för fotgängare och det nya torg som möjliggörs med tillbyggnaden 
av Liljevalchs förstärker kopplingen mellan de olika flödena samt skapar ett nytt 
offentligt rum som kan användas för olika typer av konstevenemang. Den nya 
tillbyggnaden ämnar på så sätt bli ett nytt kulturellt nav som stärker områdets redan 
unika karaktär.
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Inre organisation

Förhållande till befintlig byggnad

Situationsplan. 1:400

AreasammanställningBefintlig byggnad / tak3Nödvändig funktion1

Takfötter4

Landskap / tak2

Vegetation / tak5 Lätt och ljus struktur6

Våning Funktion Rum Nettoarea (kvm) Bruttoarea (kvm)
Plan -1 Utställning Galleri 1 385

Galleri 2 172
Studio 54
Foajé 234

Publika utrymmen Toaletter för besökare 63
Första hjälpen 9
Kapprum 32

Personal och tekniska 
utrymmen

Tenikrum 87
Konstförråd 96
Preparation- / workshoprum 70
Uppackning 41
Kommunikationsytor 32
Förråd 11
Personal kapprum 33

Våningsplan totalt 1319 1376
Entréplan Utställning Galleri 3 / konferensrum 88

Foajé / utställningshall 73
Publika utrymmen Entré 1 12

Entré 2 12
Entréhall 252
Café 82
Shop 75

Personal och tekniska 
utrymmen

Tenikrum 32
Soprum 32
Säkerhetsrum 18
Inlastning 85
Personalentré 32
Förråd 9
Inlastning förrum 22
Kontorsentré 11

Våningsplan totalt 835 873
Plan 2 Publika utrymmen Kommunikationsytor 23

Personal och tekniska 
utrymmen

Kontor 65
Inlastning förrum 33
Förråd 5

Våningsplan totalt 126 156
Totalt alla våningsplan 2405

Tillbyggnaden tar sin form ur en respekt för de urbana sambanden och 
dess omgivning. Byggnadshöjden hålls medvetet till ett minimum för att 
skapa ett harmoniskt förhållande till den befintliga konsthallen. Därmed 
placeras bara funktioner som av nödvändigheten kräver det, exempelvis 
entré och inlastning, över mark.

Den gradvis stigande rampen som utgör tillbyggnadens tak antyder en 
fortsättning på, och ett förhållande till, promenaden. Taket tillhör på så 
sätt det offentliga rummet och blir en del av hela områdets utveckling. 
Den lätta konstruktionen flyter över entrén och caféet och vidare in i 
utställningshallarna vilket skapar en sekventiell rumsupplevelse samt en 
fast tillgång till dagsljus.

Takets kanter ansluter subtilt till den befintliga byggnadens lägre 
delar och även om tillbyggnadens volym ovan mark har minimerats 
har den balanserats mot den merkostnad som krävs för att bygga 
under mark. Både ovan och under mark skapas däremot, tack vare det 
ljusgenomsläppliga taket, en stor tillgång till högkvalitativt ljus.

Rum med specialiserade funktioner såsom utställningshallar, magasin och verkstäder 
har satts samman och hittas i underjorden. Rum av mer publik karaktär såsom café, 
butik och konferens hittas däremot i gatuplan. Genom att ordna funktionerna på detta 
sätt öppnar tillbyggnaden upp sig för staden samtidigt som dess interna och externa 
flöden hålls tydliga.
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Entréplan. 1:200
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Alla funktioner och rum över jord, under jord samt den utvändiga publika ytan 
kommer att upplevas som ett oavbrutet rum vilket förvandlar hela byggnaden till 
en utställningshall.

Det nya publika rummet framför tillbyggnaden förvandlas till en amfiteater 
där utomhuskonserter kan hållas. Konferenssalen kan också användas för 
evenemang som kräver hög akustisk kvalitet och kontroll. Under sådana 
evenemang kan entréhallen transformeras till en foajé och caféet till en 
cocktailbar.

Funktioner såsom café, butik och konferens administreras enskilt men är 
rumsligt sammankopplade under det böljande taket och är alla placerade längs 
entréhallen.
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Galleri 1&2

Kombinerad användning

Oberoende användning

Utställningar Storskaliga utställningar Utställning där foajén nyttjas, alternativ 1 Utställning där foajén nyttjas, alternativ 2

Nivådiagram

G1: 385 kvm / G2: 172 kvm G1 & 2: 557 kvm G1: 320 kvm / G2: 237 kvm / Foajé: 234 kvm G1 & 2 & Foajé: 792 kvm
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Förlängning av befintliga flöden
Kopplingen till de befintliga utställningshallarna sker på en höjd av +5.240 meter och 
startar vid Liljevalchs befintliga entré. Därifrån leds besökaren genom passagen som 
går längs med skulpturhallen och vidare fram till den karaktäristiska nya trappan, täckt 
av en transparent takkonstruktion. Trappan leder besökaren under mark där de nya 
utställningshallarna ligger på en höjd av -2.500 meter.

Leveranser och konstverk anländer till inlastningen som ligger på en höjd av +3.500 
meter och förs sedan ned till magasin eller verkstäder, -2.500 meter, med hjälp av en 
stor godshiss. Hissen används också för transporter mellan den befintliga verkstaden 
som ligger på en höjd av +2.016 meter samt de befintliga utställningshallarna, +5.240 
meter.

Galleri 1 och 2 kommer vanligtvis att användas som oberoende utställningshallar 
och nås från foajén. Båda hallarna kan delas upp efter behov vilket ger Liljevalchs 
en utökad flexibilitet.

Galleri 1 och 2 kan kombineras för att skapa ett stort neutralt rum, något som den 
befintliga byggnaden saknar. Den till foajén angränsande ateljén kan även den 
öppnas för allmänheten under speciella evenemang.

Genom att använda foajén som en del av utställningsrummet tillkommer ett 
kontrasterande rum fyllt med dagsljus och med dubbel takhöjd. Detta ökar 
utställningshallens flexibilitet och upplevelsen av kontinuitet.

Genom att öppna upp alla underjordiska rum för en enda utställning skapas ett 
generöst, nästan 800 m2 stort, rum. Genom att skapa olika utställningsmiljöer 
inom det stora rummet kan besökaren sekventiellt uppleva konsten, vilket ger ett 
sammanhang till den totala upplevelsen.
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Befintlig byggnad och ny tillbyggnad
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Bergvärme och kyla

Takmaterial

Vyer från torgetLandskap

Böljande tak

Takdetalj

Den böljande stålkonstruktionen täckt av enkla platta element är inspirerad av former förekommande inom 
skeppredningsteknologi. Genom takets vridning ökar stabiliteten i såväl horisontell som vertikal riktning. De 
stålbjälkar som utgör konstruktionen och bär det härdade glaset kan på så sätt göras slankare. Införandet av en 
hybridkonstruktion, det vill säga att kombinera stålbjälkar och glas och behandla det som en yta, minskar bjälkarnas 
djup och resulterar i en konstruktion som tillhandahåller maximal transparens och lätthet.

Den del av taket som är tänkt att upplevas som en förlängning av gaturummet täcks av samma granit som i 
landskapsdesignen. Mönstret i stenläggningen skapas av ett alternerat användande av 250, 500, 750 och 1000 mm 
breda plattor och används inte bara på exteriöra ytor utan även som golvmaterial i interiören, detta för att ytterligare 
förstärka kopplingen mellan utsida och insida längs promenaden. 

Luft uppvärmd eller nedkyld med hjälp av ett bergvärmesystem förs 
in i utställningshallarna via bjälklaget.  Detta kommer att minska VVS-
installationernas energikonsumtion oavsett årstid.

Härdat glas
Konstruktion av stål 
och aluminium

Glasfasad
Ytskikt golv
Dränering
Markbeläggning


