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NYA ENTRÈGÅRD



HKM´S NYA ENTRÈGÅRD 
För att knyta samman museets gamla  
pampiga tegelfasad med en modern  
tillbyggnad och en ny entré valde 
landskapsarkitekten Karin Höök, White  
Arkitekter, och konstnären Maria Drott 
att arbeta med marktegel i detaljer, 
konstverk och trappor. Markteglet bidrar 
med tyngd, kontrast och glans i de 
matta betongytorna och leder besökaren 
med varm hand in i muséet. 
 
Vid Nissan i centrala Halmstad ligger  
Hallands Konstmuseum. Det har genomgått 
en större renovering och blivit uppgraderad 
med en ny entré ut mot den böljande  
parken och Nissans strandkant. En större  
entrégård  krävdes för att välkomna  
besökare och för att få den stora byggnaden 
förankrad på platsen. 

Nu möts man av ett snillrikt system av 
gångar, pausytor och trappor inbäddat 
mellan karaktärsanpassade planteringar 
som tar tillvara platsens utmanande höjd-
skillnad. Infällt marktegel och matchande 
trappsteg är genomgående och lyfter  
övriga material. Karin Höök på White 
arkitekter var ansvarig landskapsarkitekt 
och skapade tillsammans med konstnären 
Maria Drott en fantastiskt inbjudande och 
spännande plats.



” 
TEGELTRAPPORNA TILLFÖR VÄLDIGT MYCKET TILL ANLÄGGNINGEN. 

MARKTEGLET ÄR ETT MATERIAL SOM SIGNALERAR KVALITET OCH DET 
SÄNDER DESSUTOM SIGNALER OM HISTORISK KONTINUITET OCH  

TILLHÖRIGHET MED OMRÅDET.  

HISTORISKT SAMPEL MELLAN MATERIALEN.
  
Magnus Jensner, Musiechef på HKM, samt Mats Axelsson, projektledare på 
Halmstads Kommun var beställarna av detta projekt. De utlyste en arkitekttävling 
som omfattande hela om- och tillbyggnaden, även för mark och landskap. Från 
vår utgångspunkt som beställare fanns inga specifika krav om användning av just 
tegel, berättar Magnus Jensner, men alla fyra bidrag i tävlingen hade arbetat 
med tegel i sin gestaltning. Platsen har en historisk anknytning till tegel och  
därför tyckte vi att markteglet fungerade väldigt väl. Dessutom samspelar  
markteglet med utemiljön och kopplar samman fasaden med dess omgivning. 

EN UPPSKATTAD OCH ATTRAKTIV MÖTESPLATS.  

Beställarens ambition var inte bara att museet skulle bli attraktivt, utan även att 
hela anläggningen skulle bli en samlingsplats. Innan ombyggnaden  
påbörjades fanns här endast en gräsyta som folk passerade på väg till annat. 
Vi har uppmärksammat att stadens invånare nu tagit platsen till sig och nu  
använder den berättar museichefen Magnus Jensner.  

- Vi har till och med pratat med folk som tar en omväg för att uppleva vår vackra 
entrépark och ser att många besöker platsen utanför våra öppettider, exempelvis 
för yoga på morgonen eller kvällens picknick. Platsen används verkligen av  
invånarna i Halmstad. 

En annan viktig aspekt för oss var hållbarhet. Ur detta perspektiv var vi glada att 
materialvalet föll på marktegel. Tegel är långsiktigt, och på så vis ett fungerande 
material över tid säger Magnus Jensner.

- Magnus Jensner 
  Musiechef 
  Hallands Konstmuseum 



” 
VI VILLE HA ETT MATERIAL SOM KOMMUNICERADE MED DE BÅDA  

BYGGNADERNA ÄVEN OM DÄR FANNS SKILLNADER MELLAN DESSA.  
TEGLET BLEV EN BAS FÖR DETTA.  

VI VILLE HA ETT ÄRLIGT OCH LEVANDE MATERIAL. 

HISTORISKT SAMPEL MELLAN MATERIALEN.
  
Karin Höök och Maria Drott samarbetade tätt och resultatet är en entrégård där 
anläggning och konstverk flyter samman och bildar en självklar enhet.
Vi såg tidigt att vi skulle komma att ställas inför stora utmaningar för att göra  
området tillgängligt säger landskapsarkitekten Karin Höök. Vår grundidé var att 
öka tillgängligheten fysiskt, men även känslomässigt. 

På den relativt lilla ytan fanns en höjdskillnad på 2,5 meter. Det var utmanande 
för den fysiska tillgängligheten men löstes genom att terrassera ytan i flera etage.  
 
Parallellt arbetade Maria Drott med den känslomässiga tillgängligheten genom 
konstverk, teman och utsmyckande detaljer. Konsten finns där för alla att  
uppleva, den hjälper och guidar besökare runt platsen. 

Med valet av tegel som material gjorde vi en hyllning till den ståtliga byggnaden 
och platsens identitet berättar Maria Drott. När vi landade i tegel kände vi oss 
väldigt glada. Marktegel kändes som det naturliga valet.

Karin Höök 
  Landskapsarkitekt 
  White Arkitekter  

Maria Drott 
Konstnär 

- Karin Höök 
  Landskapsarkitekt 
  White Arkitekter 
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