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Abstract
Konstenshus.nu är en organisation som jobbar för Uppsalas generella konstscen. Idag återfinns Uppsalas 
konstmuseum i Uppsala slotts södra flygel. Lokalerna anses oflexibla och fyller inte de krav som ställs på ett 
modernt konstmuseum. Konstenshus.nu utforskar möjligheten om en ny byggnad skulle kunna uppföras för 
att husera Uppsalas konstmuseum och dess verksamhet på ett bättre sätt.

Det här kandidatarbetet är tänkt att fungera som ett inlägg i debatten om hur ett nytt konst museum i Uppsala 
skulle kunna gestaltas.

Abstract
Konstenshus.nu is an organisation that works for the common art scene in the city of Uppsala, Sweden. 
Today, the art museum in is housed in the south wing of Uppsala castle, and is considered a poor location for 
an art museum, due to the lack of flexible spaces and deficent lighting conditions.
Konstenshus.nu is investigateing the possibility of acquiring a new building that will serve as a better host for 
art exibitions and to promote Uppsalas art scene in a more optimal manner.

This theisis project is aimed to contribute to the current ongoing discourse of how a new art museum in 
Uppsala could be designed. 
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Primärflöde för fotgängare till platsen

Idag angör man platsen på lättast sätt söder ifrån via gångpassagen 

under Uppsala Resecentrum eller norr ifrån via Storgatan.

Taket på den beffiintliga Kattalin-byggnaden på tomten rivs och en ny bärande stomme installeras.
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För att skapa en intressant och spännande rumslig vandring igenom utställningshallarna i den

tilläggda byggnadsvolymen förses den nya våningen med nischer som kragar ut och sträcker 

sig utanför bottenvåningens väggliv. 

En ny byggnadsvolym läggs till den kvarvarande strukturen där delar av den nya konsthallens verksamheter inryms.
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Primärflöde för fotgängare till platsen

I tillägg till den nya konsthallsbyggnaden uppförs även en offentlig plats avsedd konstnärliga installationer 

och performancekonst på tomtens nordostliga del för att förstärka och binda ihop flödet av människor 

mellan Uppsala Konsert och Kongress-huset och Uppsala Resecentrum.Ko
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marknivån. Befinner man sig vid platsen, och vänder sig norrut, kan man se Uppsala Konsert och Kongress-huset 

resa sig över den omkringliggande bebyggelsen. Här kan man gå på musik-, dans- och teaterevenemang, samt 

avnjuta en middag i resturangen på bottenvåningen.

Katalinområdet – en plats med potential
Katalinbyggnaden återfinns idag i ett lukrativt läge i Uppsala, eftersom att platsen ligger inklämd mitt emellan 

resecentrumet, med dess anslutande hotell och kommersiella lokaler, och Uppsala Konsert och Kongress-huset. 

På grund av detta har tomten en potential att kunna förstärka kopplingen mellan dessa idag separerade 

stadsenklaver. Ett konstmuseum vid Kattalin skulle därför kunna länka ihop området till en sammanhållen helhet, 

och bidra till att en ny stadsdel med en tydlig kultur- och centrumkaraktär artikuleras, i skärningspunkten där 

stadsdelarna främre Vaksala och Fålhagen möter den östra sidan av Uppsalas järnvägsspår.
Uppsala konsthall – framtidens konstmuseum

För att på ett så bra sätt som möjligt knyta an till platsens kulturhistoriska arv, och värna om den nuvarande 

atmosfären som återfinns vid platsen idag, föreslås att taket på Kattalinbyggnaden rivs, och en ny bärande 

stomme installeras innuti den beffintliga lokalen. Detta medför att minnet av den gamla Kattalinbyggnaden 

fortfarande får finnas kvar I uppsalabornas kollektiva medvetande, men möjliggör även att nya våningsplan för 

konsthallens verksamheter kan inrymmas i en nyplanerad tillbyggnad i våningen ovanpå. 

Den nya byggnadsvolymen förses med en fasad av kortenstål, som förhåller sig, och smälter samman på ett 

naturligt sätt i färg och taktilitet till de beffintliga tegelväggarna i byggnadens undre del, och bidrar även till att 

konsthallen får ett unikt och framstående uttryck i förhållande till den omkringliggande bebyggelsen som omsluter 

platsen idag. 

För att fånga upp det huvudsakliga flödet av människor som tar sig till platsen från Uppsala resecentrum planeras 

även en ny och tydlig entré på byggnadens sydöstliga kortsida. 
Offentlig plats för konst länkar samman.

För att stimulera och förstärka flödet mellan Uppsala Konsert och Kongress-huset med det nybyggda området 

som omger Uppsala resecentrum föreslås även en offentlig plats där det idag finns en bilparkering på tomten. 

Centrumet av den nya offentliga platsen får digniteten av en scen, där konstnärliga utställningar, 

performancekonstverk och andra kulturella evenemang kan installeras och framföras. Scenens centrum ligger 

nersänkt i marken och angörs via trappor och ramper från den beffintliga marknivån. 

  

  

Konstenshus.nu är en förening som verkar för ett nybyggt konstmuseum på en central plats i Uppsala. I nuläget 

tycker de att lokalerna på Uppsala slott, där konstmuseet ligger idag, inte är endamålsenliga för verksamheten, 

och driver därför frågan om det skulle vara möjligt att förvärva en nyuppförd byggnad, som passar deras konst- 

och utställningsverksamhet på ett bättre sätt.

En tomt inte långt ifrån Uppsalas nya resecentrum har pekats ut som ett möjligt läge i staden för uppförandet av 

en ny konsthall. Idag ligger ett gammalt godsmagasin från förra sekelskiftet på platsen, samt en grusplan som 

fungerar som en bilparkering. Det gamla godsmagasinet, som kallas för Kattalin, har en viktig funktion för 

Uppsalas medborgare, då en rad olika kulturella verksamheter, som resturang, bar, cafe samt konsertlokal för 

musikframträdanden finns inhysta i byggnaden idag. Tomten avgränsas i sydväst av ett resligt hotellkomplex. Mot 

sydost möter tomten Uppsalas tågspår, som inte långtdärifrån sammanstrålar med resecentrumets nybyggda 

tågperronger, och från resterande sidor ramas tomten in av befintlig bebyggelse om sex till åtta våningar över 
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Tekniskt snitt

  
Skala 1:30
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Corteenplåt 15 mm

Luftspalt 80 mm

Vakuumisolering 50 mm

Betongvägg 220 mm

Vägg:

Golvuppbyggnad:

Massiva golvplankor av Ek.

Dämpande skickt

Utjämningslager 20 mm

Bjälklag av HD/F Kassetter

Teknikutrymme 600 mm

Undertak av vit hålperforerad plåt

Takuppbyggnad

Växtsubstrat BG Sedummatta

Växtsubstrat SEM Extensiva Substrat

Geotextil - VLF 150 Fiberduk

Drännerande/Vattenhållande lager - DiaDrain 25mm

Geotextil - VLU 300 Mekaniskt Skyddslager

Vattenavvisande skickt - Platonmatta

Isolering med 2% fall mott vattenavrinning - 200 mm

Betong 300 mm

Issolerad Kasett med Corteenhölje

Vattenavrinning

Pelare 300x300 mm

Befintligt fundament för tegelvägg.

Massiva golvplankor av Ek.

Dämpande skickt

Diffusionsspärr

Betongbjälklag med injuten golvvärme

EPS Isolering mellan betongbalkar

Balkar av betong 

Pålar ner till berggrund

Golvuppbyggnad
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