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Kalmars nya konstmuseum är en byggnad 
i samtal med både parkens rum och 
byttan. Det nya museet accentuerar 
byttans arkitektoniska förhållande med 
sin omgivning, behåller balansen och 
gränserna mellan parkens olika rum samt 
skapar en ny och fristående mötesplats för 
modern konst.

placering

Museet är inpassat i linje med de träd 
som skyddar parkens inre del mot vattnet 
och står vinklad mot byttans norrfasad 
och parkentrén. Den vinklade positionen 
skapar en plats framför museientrén med 
restaurangen som fond åt söder. På så 
vis bevaras siktlinjen genom byttan och 
restaurangens relation med parkens norra 
del. Den nya muren skapar en gräns mellan 
museientrén och parken samtidigt som den 
befäster parkens rörelse.

byggnad

Entréplanet har en sluten kropp som 
möjliggör kreativa och förutsättningslösa 
utställningsmöjligheter. Utifrån parken sett 
skapar slutenheten en distans till fasaderna 
och manifesterar de omkringliggande 
parkrummen genom att defi niera deras 
gränser.
 Museet har sina proportioner 
utifrån de förutsättningar som byttans 
byggnadsvolym och de omgivande träden 
ger. 
 Byggnadens tre glasöppningar 
på övervåningen vänder sig vardera mot 
parkens tre olika rum 
Biblioteket vars balkong med indragen 
glasfasad blickar ut mot parkens entrésida 
som under sena kvällar annonserar 
kreativitet från konstföreningens möten. 
Utställningsrummets avlånga glasfasad 
blickar ut över träden och dammen i 
parkens norra del och låter rummet ta del 
av parken.
 Det höga utställningsrummet mot öst 
blickar ut mellan lövverken och annonserar 
museet ut mot vattnet och staden. 
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entrérum

En ramp leder besökaren ner i entrérummet 
som också är till för tillfälliga utställningar. 
På så vis får besökaren direkt ta del av 
det skapande som fi nns i museet. Detta 
genererar och manifesterar en mötesplats 
för kontemporär konst.
 I fonden ligger receptionsdisken 
inskjuten under en volym av semitranparant 
glas som speglar den utanförliggande 
parken. Väl framme vid receptionsdisken 
öppnar sig ett högt ljust atrium i norrgående 
riktning som förbinder museets plan och 
utställningar. Diagonalt åt väster öppnar 
sig ytor för tillfälliga utställningar. Förbi 
öppningen leder en trappa åt norr upp till 
de fasta utställningarna vars fond består av 
parkens trädkronor.

samutnyttjande av transport 

Passagen mellan byttan och museet bildar 
en gränd som vidgar sig mot vattnet. 
Gränden samutnyttjas av museet, byttan 
och parkförvaltningen för godsmottagning.

parkering

Vi förordar att inte förlägga ytterligare 
parkering i parkområdet utan hänvisar till 
parkering på andra sidan bron nordöst om 
parken.

material och konstruktion

Pålning med  fribärande platta, stomme 
av stålpelare med prefab betongbjälklag. 
Ytterväggar av sandwichelement med 
ytskick av terrazzoslipad betong. Golv av  
gran.

_entré/utställning
area: 51 kvm
entrérum     +1.9 m

_utställning tillfälliga
area: 279 kvm
2st utställningrum    +1.40
1st galleri                 +1.90

_utställning samlingar
area: 257 kvm
2st uställninghallar   +6.10/+5.60
_bibliotek                  +6.60
area: 73 kvm

_administrativa lokaler
area:222 kvm
personallokal museum   +5.60
arkiv/förråd                     +5.60

_yta museum
area: 1087 kvm
_(yta parkförvaltning) 
area: 143 kvm
personallokal          +1.50
omkl                        +1.50
garage                    +1.50
_total yta: 1230 kvm
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