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Meginmarkmið arkitektanna var að raska ekki
yfirbragði hússins og sérkennum og að nota,
þar sem hægt væri, fyrri rýmisskipan og upprunaleg efni á gólf og veggi. Þannig var ekki
skipt um efni í norðurenda þar sem voru
mynstruð terrassógólf úr marmarasalla. Salirnir voru stækkaðir með því að fjarlæga milliveggi og lögð eik á gólf þeirra. Valið var að
auka húsrými með viðbyggingum. Veitingastofan á austurhlið er með nýrri formgjöf með
koparklæddum og glerjuðum veggjum. Viðbygging við gaflinn er í sömu breidd og húsið
og er með bogaformi skylt formi Bogasalarins
norðanmegin á húsinu og er með steinaðri
pússningu eins og á gamla húsinu.
Hönnun á fyrstu hæð safnhússins gerði ráð
fyrir 400 m² sérsýningarsal, sem skipta má
upp í minni einingar, svo og vinnusal vegna
undirbúnings sýninga. Á hæðinni eru einnig
staðsett ýmis önnur rými fyrir gesti, það er
forsalur og móttaka, safnbúð og veitingastofa,
aðstaða fyrir safnkennslu og fyrirlestra. Fyrir
innri starfsemi safnsins eru á hæðinni aðstaða
húsvarðar, vörumóttaka með skýli þar sem
taka má við munum og vörum, búningsherbergi gæslufólks og tæknirými. Sýningarsalir
eru á 2. og 3. hæð byggingarinnar, auk þess
sem forsalir ásamt Bogasal eru nýttir fyrir
fastasýningar. Sýningarsvæðið var stækkað
úr 800 m² í um 2000 m², auk fyrrnefnds sérsýningarrýmis.
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megin við fallega tjörn og innar er fyrirlestrarsalur með fullkominni aðstöðu. Á annarri og
þriðju hæð eru síðan stórir salir sem hýsa
grunnsýningu safnsins, þar sem rými verkar
stærra og bjartara en áður.
Andlit Þjóðminjasafnsins er nú nýi suðurinngangurinn. Innan við lágan, ferhyrndan glerinnganginn opnast forsalurinn sem hátt, hálfsívalningslaga rými, látlaust en virðulegt, klætt
terrassógólfi. Nýi stiginn er áhugaverður arkitektúr. Í gamla gaflinn er komin há gætt með
stiga sem þrengist í áttina að miðþrepinu sem
er heill hringflötur. Þar ofan við fara þrepin
breikkandi og mynda form sem minnir á sætaraðir forngrískra leikhúsa, einkar skemmtileg
upplifun.
Í heild er helsta einkenni hönnunarinnar að
byggingin hefur varðveitt sína þyngd en þó
hlotið aukinn léttleika og glæsileika með aukinni rýmd og birtu.
Lóðarhönnun
Lóðarhönnun miðaði að því að móta umhverfi
með einfaldri uppbyggingu sem teldist staðarprýði og verðug umgjörð fyrir safnið. Lögð var
áhersla á greiðar og upplýstar aðkomuleiðir og
gróður. Útfærslur miðuðust við frágang með
hellulögðum stígum frá bílastæði og Hringbraut, kaffistofutjörn og malbiki með snjóbræðslu á akbrautum og bílastæði auk gróðurs.

Áhersla var lögð á aðgengi. Inngangur er á
sléttu og horfinn er erfiði stiginn sem áður var
á norðurgafli. Lyfta er staðsett í suðurinngangi,
einnig hefur lyftan norðanmegin verið endurnýjuð. Í turnbyggingu við Suðurgötu er vinnuaðstaða fyrir sérfræðinga safnsins, á 4. og 5.
hæð.
Flæðið í safnhúsinu er þannig að frá aðalinngangi í nýja forsalnum liggur leið gesta upp á
aðra hæð um stiga og um sýningarsal til norðurs og upp stiga á þriðju hæð. Gestir halda
síðan suður þriðju hæðina og hverfa aftur að
forsal um stiga milli 3. og 1. hæðar. Hinn nýi
forsalur, sem er opinn upp þrjár hæðir, er í
senn upphafs- og lokapunktur heimsóknar
gesta í safnið. Gengið er að lokum í gegnum
op á gamla suðurgaflinum og inn á svalir í forsalnum og eftir sveigðu, lokuðu stigarými við
útvegg forsalarins.
Á miðhæðinni er myndasalur sem er mjög vel
búinn sýningartækni. Þar er safnbúðin nærri
inngangi, veitingastofa í viðbyggingu austan-
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Viðbyggingin austanmegin - kaffistofa.
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Viðbygging sunnanmegin - inngangur.

Aðkoma frá bílastæði að suðurinngangi.
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Stigi í forsal.

Stigi i sýningarsal á 2. hæð
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Horft niður stiga frá 2. hæð.
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