
LOUISIANA Museum of Modern Art



Louisiana blev grundlagt af

Knud W Jensen 

som i 1955 købte grunden 
med den drøm om at skabe et 
museum for moderne Dansk 

kunst





Nordgang



Louisiana Museum for Moderne Kunst

Vestfløj 1



Louisiana Museum for Moderne Kunst

Vestfløj 2



Koncertsal



Syd fløjen 

og butik 



Store sal, 

søjlesal og 

østfløjen



Louisiana Museum for Moderne Kunst



Butik 2





➢ 42.000 m2 grund heraf 30.000 m2 skulpturpark

➢ 13.000 m2 bygning heraf 10.000 m2 udstillingsareal

➢ ”Hotel” med 5 værelser

➢ Konferencefaciliteter til 150 personer

➢ Koncertsal til 250 personer - 10-15 koncerter pr. år

➢ 14 teknikum og 58 el-tavler



Kunsten det væres sig maleri, fotografi, video, tegninger 
eller mere installationsagtige greb – bør vises under 
omstændigheder, der er fuldt på højde med et 
middelalderligt verdensbillede: 

Stabilitet og kontrol, den højeste orden og sikkerhed. 



I 2001 besluttede Louisiana Museum at forsøge at skaffe midler 
til en modernisering af en af museets fløje, nemlig Sydfløjen.

Moderniseringen skulle omhandle

◼Opgradering af klimaforholdene i udstillingsområderne

◼Brandsikring af museet

◼Opgradering af sikkerheden

Budget 200 millioner. 













➢ 500-750.000 besøgende om året

➢ 10-12 særudstillinger om året

➢ 15-25 koncerter pr. år

➢ 14 teknikum og 58 el-tavler

➢ 3 kølemaskiner 

➢ 5 gasfyr

➢ 1 Nødgenerator og større antal UPS anlæg



✓ Lys projekt – udskiftning af spot og glødelamper til LED

✓ Opgraderet BMS system

✓ Nye kontor/projekthus blev bygget som et lavenergi hus

✓ Iinstalleret luftkvalitesmålere i udstillinger

✓ Gamle design lamper ombygges, så de kan fungere med LED  

✓ Styre lys med Philips Dana light



Naturgas 200.000 m3

El 1.900.000 Kwh

Vand 400.000 kr. 



❑ Solceller på eksterne bygninger

❑ Ændring/lempelse af internationale krav til indeklima 

❑ Ændre varmekilder – væk fra gasfyr

❑ Arbejder på at få Fjernvarme til Louisiana

❑ Ændret metoder til affugtning af luft (50%)  

❑ Awerness kampagner – hvad kan du gøre for at spare




