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Gottsunda Stadshus
“Vår betong”

Gottsunda
Gottsunda är en förort till Uppsala med ca 10 000 invånare. Det mesta av bebyggelsen är storskaliga lamellhus som uppfördes som en del av 
miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Området har uppmärksammats mycket i media som ett problemområde med höga nivåer av krimi-
nalitet och arbetslöshet. Trots det finns det en stor stolthet och stark identitet hos gottsundaborna, mycket tack vare den starka hiphop-kultur 
som har sina rötter där, med artister som Labyrint och Jacco. Några talande utdrag ur deras texter: 

”Välkommen till Uppsala, välkommen hem.”, ”Skönt att vara tillbaka, där jag blev den jag är.”, ”Följ med på en runda, i G-sunda.”, ”Välkommen 
till vår betong.”, ”Jag håller mig till min förort, gillar inte alls att hänga i stan.”

”Sjung en sång för din betong”
Betongen
Eftersom betongen är en stor del av Gottsundas identitet rent symboliskt känns det logiskt att använda den som utgångspunkt i gestaltning-
sprocessen. Tjocka väggar möjliggör för urgröpningar till sittplatser och böcker samt bidrar med tyngd och taktilitet. Vid entren går man 
igenom en låg och dunkel passage där betongen är tätt inpå en, i kontrast till ljuset i stora öppna rummen längre fram. Pelarna görs skulptur-
ala med trädliknande bergsstruktur, atriet organiskt med ett oavbrutet räcke från topp till tå nästan som ett möbiusband, och i glipor mellan 
våningarna rinner betongen ned och bildar sittplatser som om det smälter.  Utsidan av huset är strikt och spelar med miljonprogrammets 
estetik, men där betongen istället har randiga och rektangulära mönster. På detta sätt agerar betongen på en rad olika sätt, och Gottsunda blir 
betongens egna stolta huvudstad.   

Naturen
I dokumentären ”Vi är Gottsunda” av Gottsunda kommun intervjuas folk från orten för att måla upp en helhetsbild av platsen. De lyfte såklart 
upp sin starka musiktradition, men det framgick även att många väljer att bo där p.g.a. närheten till naturen. För att stadshuset ska bli en ge-
mensam mötesplats för alla i Gottsunda vävs även naturen in i gestaltningen.

Rationellt möter Organiskt
Utifrån har byggnaden en relativt rationell form, och avser inte att framstå som särskilt spektakulär. Det är  insidan som är i fokus, som är or-
ganisk och lekfull, vilket förstärks i kontrast till utsidan. Hjärtat av byggnaden är ett atrium där bjälklagen bildar organiska hålrum som över-
lappar varandra stegvis. Kring det klättrar en trappa, vilket gör att rörelsen genom byggnaden är centrerad kring atriet och därmed framhäver 
byggnadens logik. 
Bjälklaget är uppbrutet i halvplan längs en linje dragen genom atriet. Denna brytning ger upphov till en dragning i byggnaden mot de större 
rumshöjderna, vilket leder besökaren framåt vid entrén till atriet och uppför trappan. Det ger även en känsla av att man klättrar uppför ett träd 
och kontrasterar det rationella ytterligare. 

Scen
Varje år anordnas en hiphop-festival på parkeringen som ligger på platsen där stadshuset kommer byggas. För att ta vara på den traditionen 
kommer fasaden på plan 2 kunna göras om till en scen ut mot torget, och även göra det lättare att anordna andra konserter.

Pella Holmberg, studio 1



Situationsplan 1:5000



Situationsplan 1:400



Perspektiv:
Utifrån



Perspektiv:
Atrium och entre (BV)



Perspektiv:
Atrium underifrån

Räcket längs med atriet, går i ett 
från golv till tak och är en del 
av kontruktionen som en balk 
ovanför bjälklaget i golvet.



Entre: Taket är lågt och du går mellan tjocka väggar av 
betong, de kramar dig och du känner materialet trycka.

Atriumgården: takhöjden blir betydligt högre, det är 
fyllt av grönska och ljus.

Mellan bjälklagen sipprar betongen ner, plastiskt, 
och bildar på denna våning några sittplatser.

Kollar man upp genom 
atriet ser man den cirkulära 
rörelsen och byggnadens 
logik. Trappan klättrar 
längs med kanten av bjälk-
lagen och skapar en enda 
oavbruten rörelse genom 
hela byggnaden.

Folk har samlats på toget för att uppleva en konsert 
som spelas på stadshusets scen,



(Till höger)
Plan 5: 
Verkstad
+19m

(Till vänster)
Plan 5.5: 
Verkstad
+21m

Planer 1:100



(Till höger)
Plan 4: 
Bibliotek
+15m

(Till vänster)
Plan 4.5: 
Bibliotek
+17m

Planer 1:100



(Till höger)
Plan 3: 
Personal
Internservice
+11m

(Till vänster)
Plan 3.5: 
Aktivitetskontor 
+13m

Planer 1:100



(Till höger)
Plan 2: 
Personal 
Internservice
+7m

(Till vänster)
Plan 2.5: 
Aktivitetskontor 
+9m

Planer 1:100



Planer 1:100

(Till höger)
Plan 1: 
Black box 
(+Scen)
+3m

(Till vänster)
Plan 1.5: 
Utställningshall
+5m



Plan 1:200
BV: Entréhall, Café, Kök



Tvärsektion 1:100



Längdsektion 1:100



Fasader 1:200



Exempel på utflörande av räfflad betongyta för fasaden.



Gottsunda: brand på grundskola, Polisutryckning, 
Labyrint, Uppsalas motto från deras låttext.



Miljonprogramsbebyggelsen i Gottsunda.



Hiphop-festivalen
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