
KALMAR KONSTMUSEUM

Ett nytt konstmuseum i Kalmar, en kub klädd i storskalig svart träpanel, tre nivåer för konst 
som erbjuder en vandring upp bland trädkronorna. Stadsparken inbjuder med sina varierande 
utblickar och attraktioner till rörelse, Konstmuseet blir en ny plats, som högt ovan mark 
kompletterar upplevelsen och ger nya perspektiv på omgivningarna.

Konstmuseet, som tillbyggnad och fristående volym, kopplas samman med Restaurang Byttan 
genom en entrélänk i glas, transparent och genomsiktlig, med access från två håll. Länken 
skapar ett nytt gångstråk och förstärker relationen mellan strandpromenaden och den inre 
parken. 
 Tillbyggnadens vertikala riktning står i tydlig kontrasterande relation till Byttans horisontella 
och svävande takmotiv. Med sin skuggrika fasad bildar tillbyggnaden fond tillsammans med 
träden norr om restaurangen. Museets samlade volym minimerar den parkyta som tas i anspråk 
samtidigt som vattenkontakten från Slottsvägen och parkens västra delar bibehålls.

Entréns placering i länken utanför Byttan ger möjlighet till ett fl exibelt samutnyttjande av 
nuvarande klubbrummen, atriumgården och kapprummen, så att dessa utrymmen kan nyttjas 
oberoende av respektive Museets och Restaurangens framtida öppethållande. 
 Via en ljusfylld trapphall, en svagt stigande spiralrörelse i tre plan, når man 
utställningssalarna som ligger staplade på varandra.

Utställningsrum
De tillfälliga utställningarna har direktkontakt med huvudentrén. Utställningshallen har möjlighet 
att öppnas upp mot vattnet och naturen genom ett antal rumshöga, vrid- och skjutbara 
väggelement. Rummet kan därigenom varieras från White Box till en öppen platå, en terrass 
från vilken samtidskonsten kan exponeras ut mot parken. Idén är att skapa en fl exibilitet genom 
möjligheten till variation av ljusföring och rumsuppbyggnad, från slutet till helt öppet. Ett veckat 
innertak rymmer samtliga installationer och ger rummet generella förutsättningar för ljus och 
teknik.
 På väg till museets samlingar ligger Videorummet på en utkragande avsats i anslutning 
till Plan 2. Högst upp fi nns samlingarna, på ett loft med överljus från norr via stora 
sågtandslanterniner som ger salarna en karaktär av stor rymd och lätthet. 
 Vid rörelsen upp genom huset och i utställningsrummen får besökaren fl era möjligheter till 
utblickar från små och stora fönsteröppningar.

Verkstäder, lager och inlastning samt Gatu- och Parkkontorets lokaler fi nns i byggnadens 
bottenvåning i markplan. För inlastning till utställningarna fi nns två möjligheter, normalt via den 
stora hissen och för mycket stora objekt direkt in genom portar i fasaden på plan 1.

Kontoret på plan 2 utgör en mezzaninvåning med utsikt åt tre väderstreck. Museets magasin är 
placerat i mitten av våningsplanet så att kontorslandskap och biblioteket/mötesrum orienterar 
sig åt söder respektive norr.

Teknisk beskrivning
Stomme föreslås av platsgjuten betong med utvändig isolering, vilket ger en klimattrög 
konstruktion som ackumulerar värme och minimerar temperatur och klimatvariationer i 
byggnaden. Grundläggning utförs med platta på mark, som förstärks med pålning. Schaktning 
minimeras och begränsas till omrörda massor.

Fasaden, som kan liknas en storskalig fjällpanel, består av ett ramverk av sågad kärnfuru 
(50x150mm) i fallande längder och 18mm plywoodskivor (1200x900mm) placerade omlott 
på förstyvande kortlingar. Dess tredimensionella uppbyggnad skapar ett varierat skugg- och 
ljusspel. Samtliga träytor behandlas med svart lasyr som impregnerar och skyddar virket. Stora 
och små fönster integreras i fasaden med omfattningar av massivträ.

Interiörens ytskikt är generellt massiva och hållbara. Golv av betong som vitpigmenteras och 
fi nslipas i de tillfälliga utställningarna, oljade ektiljor i kontor och samlingar, vitmålade väggar 
och glas är de dominerande materialen. 

Byggnadens samlade volym och enkla konstruktion möjliggör god ekonomi i såväl uppförande 
som förvaltning/drift. Total BTA är 1200 kvm exklusive det nya entrérummet på 58 kvm.
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