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NYRENOVERADE
NATIONALMUSEUM
HAR SLAGIT
UPP PORTARNA
Renoveringen av Nationalmuseums lokaler
på Blasieholmen i Stockholm har pågått sedan
sommaren 2014. Drygt fyra år senare, i
oktober i år, var det äntligen dags för museet
att återigen öppnas för publiken.
Omvandlingen av en anrik byggnad från
1866 till en modern museibyggnad har
krävt mycket hantverksskicklighet.
Text: Annika Wihlborg

Nationalmuseums fasad. Foto: Melker Dahlstrand
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Carl Larssons väggmålningar har bevarats, men museet präglas nu av mer ljusinsläpp. Foto: Melker Dahlstrand
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Bakom takrosetterna döljer sig sprinklers och ventilationsdon. Foto: Melker Dahlstrand

är Nationalmuseum återigen slog upp sina portar möttes
besökarna bland annat av större publika ytor, större utställningssalar, ett betydligt mer generöst ljusinsläpp och
nya restauranger. De publika ytorna har sammanlagt ökat med hela
2 300 kvadratmeter. Den stora utmaningen i renoveringen av Nationalmuseum var förstås att utveckla byggnaden med hjälp av modern teknik
och innovationer och samtidigt bevara dess rika kulturhistoriska värden.
NY FÄRGSÄTTNING OCH STÖRRE UTSTÄLLNINGSSALAR
På det nyrenoverade Nationalmuseum finns tre nya matställen: en
helt ny restaurang för 140 gäster, ett café med bar för 120 gäster samt
ett litet bibliotekscafé för 40 gäster. Bibliotekscaféet inryms i ett rum

som tidigare varit arkiv och bibliotek. Rummet har en dekorativ träinredning från 1920-talet som bevarats och bidrar till caféets atmosfär.
Renoveringen av Nationalmuseum är ett av de största och mest
komplexa projekt som Statens fastighetsverk genomfört i modern tid.
En annan märkbar förändring som renoveringen fört med sig är att
flera utställningssalar återfått sin volym efter att sekundära mellanväggar har rivits. Mycket arbete har också lagts ned på färgsättningen. Några rum har återfått sin ursprungliga färgsättning, andra har
målats i den kulör som det hade på 1920-talet, då muséet byggdes om.
DET OMGIVANDE SAMHÄLLET SPEGLAS
I Nationalmuseums nya restaurang har en grupp inredningsarkitekter ➛

Den nyrenoverade norra ljusgården. Foto: Melker Dahlstrand
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Södra ljusgården med det nya hisstornet Foto Bruno Ehrs

SOLAVSKÄRMNING FÖR OFFENTLIG MILJÖ

08-530 30 400 www.sveasolskydd.se
RULLGARDINER PLISSÉ DUETTE PERSIENNER HISSGARDINER
INSEKTSNÄT LAMELLGARDINER TWIST DUO MARKISOLETT
SCREEN MARKISER PERGOLA ZIPSCREEN FASADPERSIENNER
Trapphallen har restaurerats av skickliga konservatorer. Foto: Melker Dahlstrand
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Övre trapphallen med Carl Larssons målning Gustav Vasas intåg i Stockholm Foto Bruno Ehrs

Salen för konst 1920-1965. Foto Anna Danielsson/Nationalmuseum

➛ och formgivare fattat alla övergripande beslut gemensamt. Gruppen har letts av

De två dukarna har förvarats
ihoprullade på stora trärullar
under renoveringen av museet.
Foto Linn Ahlgren/
Nationalmuseum
TAF Studio har designat bistrostolen
Chapeaux för Nationalmuseum.
Foto TAF Studio
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formgivaren Matti Klenell.
I det nyrenoverade museet ska det omgivande samhället och dess historia
speglas. Gestaltningen i de publika miljöerna ska berätta om platsen man befinner
sig på och ge en bild av nuet såväl som historien. För att kunna få en nutidsbild av
formgivning, nedärvd kunskap och producenternas villkor i Sverige har gruppen
gjort resor genom landet för att träffa olika intressenter. Mötena blev en viktig
del i designprocessen som ska leda fram till kriterier som materialval, teknik och
tillverkning.
– Ambitionen med inredningen är att skapa en plats för experiment, lek och det
oväntade. Ett mångfacetterat vardagsrum för alla typer av besökare. Vi vill berätta
om det producerande och hängivna Sverige, om personer som gör och som skapar.
Tillsammans med dem har vi utformat rummen, säger Matti Klenell.
– Vi har designat bistrostolen Chapeaux för museets café. På Nationalmuseum
visas den i utförande svartlack och har i sin konstruktion formpressad rygg med en gedi- ➛

Foto Melker Dahlstrand
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Vi har
haregna
en unik
bredd ochsamt
utför
måleritjänster inom
Vi
konservatorer
byggnadsantikvarie
och
Traditionellt
måleri
kan erbjuda•även
dessa tjänster
utöver traditionellt måleri
• Kulturbevarande
arbeten
och dekorationsmåleri.
• Dekorationsmåleri
Många
gånger behövs ett brett spektra av
• Rationell
servicemålning
hantverkskompetens
i känsliga
miljöer, kulturbyggnader och
kyrkor.

Målare marmorerar
södra ljusgården

malla.se

K a r l X I I l I K f ä r d , G u s ta f C e d e r s t r ö m . f o t o : N at I o N a l m u s e u m

Fina förvaringsmöjligheter och toaletter i nyrenoverade källarvåningen. Foto Bruno Ehrs

Elektravägen 31 • 126 30 Hägersten • 08-505 911 00
info@larsson-ornmark.se • www.larsson-ornmark.se

www.larsson-ornmark.se

Den nya hissen och glastaket i södra ljusgården. Foto: Melker Dahlstrand

Svensk Natursten. Exklusiv.Tidlös.
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Renoveringen av Nationalmuseum är
inte ett jobb som andra. Här ska nya
miljoner av besökare uppleva tusentals
konstföremål i en nästan 150-årig
kulturmärkt byggnad. Bengt Dahlgren
har av Statens fastighetsverk fått det
prestigefyllda uppdraget att projektera
ny ventilation, klimatanläggning, sprinkleroch styr & övervakningssystem. Vi ser
även till att energi & miljömålen uppfylls.
Ett stort projekt fyllt av utmaningar,
som gör oss stolta. Och som kräver
ingenjörskonst, helt enkelt.

BORGHAMNSTEN

www.borghamnsten.se

Ett jobb
utöver det
vanliga

Läs mer på www.bengtdahlgren.se

The Glass Factory
Storgatan 5
361 97 Boda glasbruk
www.theglassfactory.se
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➛ gen trästomme av ask. Infästningarna i stolen är av mässing, men även

dessa är lackade i svart för Nationalmuseum, säger Mattias Stålbom
på TAF Studio.

Salen för konst 1870-1900. Foto Anna Danielsson/Nationalmuseum

Skulpturgården. Foto Anna Danielsson/Nationalmuseum

KUPOLFORMADE GLASTAK OVANFÖR LJUSGÅRDARNA
I museets södra ljusgård låg tidigare hörsalen, som nu har rivits. De
fönster som tidigare har varit igensatta har tagits fram i teglet. Ljus
ett ökat ljusinsläpp har varit ett genomgående tema i renoveringen.
331 fönster har öppnats upp och renoverats, vilket ger en genomsiktlighet, en ny kontakt med staden och vattnet samtidigt som orienteringen i byggnaden underlättas. Mycket teknik har dolts på olika
sätt, exempelvis har ventilationsdon gjutits in i nygjorda kopior av de
takrosetter som tidigare fanns i lokalerna. Mycket av den moderna
tekniken göms dessutom i golvet under ljusgårdarna.
Ovanför ljusgårdarna har nya kupolformade glastak monterats.
Varje glastak är uppbyggt av 140 tetraeder vars mönster, beroende
på hur ljuset faller, speglar sig på ljusgårdarnas stenväggar. Utöver
att vara vackra och släppa in ljus har glastaken även en viktig akustisk
funktion. De 140 glastetraederna är specialutvecklade för att slå sönder
och rikta om ljudvågorna i riktning mot väggarnas akustikputs. Tillsammans ger det ett mjukare ljud utan efterklang. u

Furniture with
a mission.

Balzar Beskow
www.balzar.se

Font soffa, formgiven av Matti Klenell, för
Nationalmuseum 2018. offecct.com
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FAKTA
Renovering av Nationalmuseum
på Blasieholmen i Stockholm
Byggherre: Statens
Fastighetsförvaltning
Byggprojektledning: Cowi/
Projektbyrån
Arkitekt: Wingårdhs arkitekter
i samarbete med Wikerstål
arkitekter
Byggkostnad: 1,255 miljarder
kronor
Generalentreprenör: Skanska

Plåt & Ståldesign
har levererat och
monterat brand- och
säkerhetsdörrarna i
Stålprofils system.

www.stalprofil.se
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Tidsplan: Renoveringen inleddes
sommaren 2014. I oktober 2018
öppnades museet återigen
för besökarna.   

Salen för konst från 1800-1870. Foto Bruno Ehrs/Nationalmuseum

Telefon 0478-20133
www.skrufsglasbruk.se
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Dags för
FÖNSTERRENOVERING?

Stombergs har haft
den stora förmånen att till
Nationalmuseum få tillverka
nya massiva trägolv. Under
ett par års tid har vi lagat
gamla befintliga trägolv
samt monterat in
nya vackra ekgolv på
Blasieholmen i Stockholm.

ANLITA PROFFS!
Hos oss finner du kompetent yrkesfolk med lång erfarenhet
av allt som gäller fönsterrenovering, målning, snickeri och
tätning.
Alla i företaget jobbar för att hålla högsta servicenivån och
bär ID-06 legitimation. Vi har en verkstad med separerat
snickeri, glas och måleriavdelning på totalt 480 kvm.
Som medlem i Auktoriserat Fönsterunderhåll uppfyller vi
kraven enligt miljöledningssystem ISO 14001 och erbjuder
dig 5-årig Normgaranti på våra jobb.
Inget jobb är för stort eller för litet för oss.
Vi utför bl a följande:

•
•
•
•
•
•

Fönsterrenovering/Fönstermålning
Glasbyte, bullerglas, energiglas mm
Trälagningar
Tätning av fönster
Persiennmontering
Solfilm
Välkommen med din förfrågan.

Huvudkontor och tillverkning: Stombergs Massiva Trägolv AB I Krägga Gård I 746 93 Bålsta
Tel: 0171-15 32 00 I info@stombergs.se Utställning: Fleminggatan 1 I Stockholm

www.stombergs.se

Foto: Melker Dahlstrand

E-post: info@stockholmsfonsterrenovering.se

Part of the ROCKWOOL Group

Historiens vingslag förtjänar akustik av högsta klass
Arbetsplatser, kontor, skolor och universitet – ja alla förtjänar akustik av högsta klass som minskar stressnivåerna
med upp till 27%. Akustik kan man inte se utan den måste upplevas tillsammans med övrig inredning eftersom
allt hänger ihop. Vi är glada att många runt om i landet väljer Rockfon akustiklösningar av stenull, som nu senast
Nationalmuseet i Stockholm. Ett urval projekt vi levererat till runt om i landet.

MED EN STENULLSLÖSNING
FRÅN ROCKFON FÅR MAN
- Ljudabsorption i bästa ljudklass
- Hög ljusdiffusion, vilket säkerställer spridning av dagsljus
- Ingen nedböjning vid hög luftfuktighet
- Mycket god brandsäkerhet

DIN SJÄLVKLARA SAMARBETSPARTNER
Vi är stolta över att vi fick förtroendet att leverera
väderskydd och ställningar till Nationalmuseums
komplicerade och känsliga projekt. Beställaren
var mycket nöjd med vårt väl utförda arbete.
Sedan 17 år är vi STIB-auktoriserade, vilket
betyder att vi följer auktorisationskraven från
STIB, som är den enda branschspecifika
certifieringen likställd med ISO.
Vi tror på egen välutbildad personal för att
säkerställa kvalitet.

KONTAKTA OSS

STOCKHOLMS
BYGGMÄSTAREFÖRENING

www.rockfon.se
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e-mail: info@rockfon.se
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Tel: 036-570 52 00
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Tipsa om brottslighet i byggbranchen,
läs mer på fairlplaybygg.se

