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NYFIKNA ÖPPNINGAR

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:4000

1. LOCKELSEN

Det mänskliga beteendet är en av de viktigaste komponen-
terna i utformandet av arkitektur. Vi gestaltar byggnader och 
platser på ett visst sätt för att frammana en känsla av trygg-
het och lugn och på ett annat sätt för att skapa spänning och 
dramatik

Lockelsen är kanske vår starkaste mänskliga drift. Den 
där osynliga kraften som träder in och gör att vi måste titta 
genom springan i den fördragna gardinen för att stilla vår 
nyfikenhet. I jakten på en upptäckt.

Springan i gardinen, hålet i planket och presenternas 
omslagspapper gör alla att det som finns där innanför blir så 
mycket mer intressant och lockande. Jag ställer mig frågan 
om det samma kan tillämpas på en hel byggnad?

Blir en byggnad mer spännande och intressant, mer öppen 
och extrovert, genom att vi klär den i en yttre “kappa” i vilken 
vi lämnar små nyfikna öppningar, små lockelser, som skvall-
rar om byggnaden och verksamheten innanför?

2. AMBITIONEN 

I Uppsala finns idag ett konstmuseum, men en ambition att 
skapa ett “konstens hus”. Skillnaden ligger i att inte bara 
betrakta konsten, utan att också uppleva den och kanske 
också utöva den. Skillnaden syns därför även i program-
förklaringen över den nya verksamheten och byggnad som 
inte bara inrymmer utställningsyta, utan också utrymmen för 
konstpedagogik, ett bibliotek, en shop och ett café.

Skillnaden ligger också i föränderligheten och brädden i 
verksamheten i ett konstens hus. Besökaren ska känna en 
energi och dynamik som skapar en önskan att komma tillba-
ka gång på gång. Lockad av nyfikenheten till nya upptäkter. 
Men platsen och byggnaden är också två viktiga verktyg för 
att skapa denna lockelse.

Med detta kommer utmaningen att som verksamhet och 
byggnad vara extrovert. Att skapa ett skyltfönster för kon-
sten och verksamheten i vardagen. Ett skyltfönster för den 
förbipasserande som bjuder på en upplevelse som föder en 
större nyfikenhet och intresse. En nyfikenhet som gör den 
förbipasserande till en besökare. 

3. PLATSEN

Platsen för den nya byggnaden är Katalinområdet strax norr 
om Uppsala tågstation. Platsen är vald till stor del på grund 
av sitt strategiska läge mitt emellan södra och norra cen-
trumbildningarna i Uppsala. I söder finns det kommersiella 
centrumet och tågstationen och norr om Katalinområdet 
tornar Uppsala konsert- och kongresshus och Vaksala torg. 
Gående och cyklister passerar under spåren som delar 
södra och norra Uppsala genom Centralpassagen som 
mynnar strategiskt strax öster om Katalinområdet.

NYFIKNA OPPNINGAR

Byggnaden består av en inre sammanhållen byggnad 
omgärdad av en yttre “kappa” av fristående fasader. De 
fristående fasaderna varierar i höjd och lutning och lämnar 
i sina möten oregelbundna öppningar och passager in till 
utrymmet mellan byggnad och “kappa”. Innanför “kappan” 
skapas ett visuellt rum som spänner mellan de yttre fasader-
na, genom de glasade undre planen i den inre byggnaden.

Besökaren och den förbipasserande kan vandra genom des-
sa utrymmen, längst byggnadens glasade inre fasader, och 
ta del av utställningar och verksamheterna innanför. Utrym-
met är ett utrymme för upplevelse och en ny betraktningsvin-
kel för konsten och verksamheten innanför. Vitglaserade inre 
tegelväggar gör “kappan” till en fond som ljussätts. Väggar-
nas reflektion av ljuset integrerar de exteriöra och interiöra 
ytorna och skapar ett sammanhållet visuellt rum, även om 
de är skilda fysiska rum.

Den reflekterade exteriöra artificiella belysningen är en viktig 
del av den interiöra ljussättningen. Den skapar även skärvor 
av ljus som spiller ut mellan “kappans” öppningar och släpar 
upp längst den inre byggnadens vitglaserade tegelfasader 
som sträcker sig ovanför den omgärdande yttre “kappan”. 
Ljusets blir en lockelse och en vägvisare in till byggnaden.

Byggnadens källarplan omgärdas av två mindre nersänkta 
gårdar i öst och väst som förbinds längst byggnadens södra 
fasad. Detta skapar en möjlighet till stora glasade ytor även i 
detta plan och besökaren ges åtkomst genom trappor innan-
för “kappan”. Dessa gårdar blir möjliga fysiska förlängningar 
av verksamheterna innanför som består av den konstpeda-
gogiska verksamheten och en hörsal för föreläsningar.

Fasaden mot Storgatan anläggs i vinkel mot gatan och 
skapar en växande öppenhet mellan yttre fasad och gata 
som driver rörelsen längst fasaden och en plats att stanna 
upp och upptäcka omgivningen. I denna yttre fasad möter 
besökaren en större öppning som leder till byggnadens 
huvudentré. Detta är byggnadens ceremoniella entré och en 
godsmottagning.

I väst möts de yttre fasaderna och skapar istället mindre 
skärvor till öppningar. Dessa är nyfikna öppningar som lock-
ar och leder in den förbipasserande.

Passagen mellan södra fasaden och magasinbyggnaden 
leder passerande mycket närmare magasinbyggnaden än 
förut, då platsen användes som parkeringsplats. Den exister-
ande längsgående lastbryggan blir en möjlig yttre förlängn-
ing av magasinbyggnadens verksamheter. Passerande och 
besökare leds längst den svagt växande södra fasaden som 
ger fri sikt in i den nya byggnadens entré- och källarplan. 
Genom denna fasad öppnas en passage in till huvudentrén 
och till en av de trappor som leder till det nedre planet.

I öst öppnar de yttre fasaderna upp från varandra och 
skapar en större öppenhet in mot den inre byggnaden och 
caféverksamheten närmast innanför. Fasadernas avstånd 
från varandra skapar även en yttre plats för servering och 
vila under sommartid.

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:400

SKALMODELL 1:100 
FASADER MOT VÄSTER OCH SÖDER

SKALMODELL 1:250
FASADER MOT NORR OCH VÄSTER

ORIENTERANDE SITUATIONSPLAN
SKALA 1:4000
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Platsen för byggnaden är idag en parkeringsplats och ramas in av 
Storgatan i norr och Katalinbyggnaden, en teglad magasinbyggnad, 
i söder. Som en fond omgärdas platsen av varierande byggnader 
som tillsammans representerar fyra årtionden av tegeltradition och 
teglade fasader.

Platsen påminner om traditionella torgbildningar där husen omgärdar 
torget och lämnar enbart små passager in och ut från torget i diago-
nalerna. I Katalinområdet leds besökare och trafik in och ut ur områ-
det genom två passager i det nordvästra och sydöstra hörnet. 

4. BYGGNADEN

Byggnaden sträcker sig som en låg och långsträckt byggnad längst 
denna diagonal. En pendang till den existerande magasinbyggnaden. 
Byggnadens sträckning leder besökaren och den förbipasserande 
genom området, längst byggnaden. Den hindrar inte.

VAKSALA TORG

TÅGSTATION



5. TEGLET

Katalinområdet består idag till stor del av byggnader med 
varierande användning av fasadtegel. 

Den nya byggnaden reflekterar sin omgivning, men vill också 
avvika. Men utan att skrika.

De yttre fasaderna, “kappan”, muras utåt med ett bränt tegel 
och inåt med ett vitglaserat tegel.

Det yttre teglet varierar i färgton och sätts i ett repetitivt mön-
ster. Detta, tillsammans med fasadernas lutningar ger de 
långsträckta fasaderna en levande struktur och dynamik.

Väggarnas inåtlutning lockar den förbipasserande närmare 
än om väggen varit vertikal.

“Kappans” inre vitglaserade tegel reflekteras även i den inre 
byggnadens yttre fasad. Detta skapar ett inre rum mellan 
“kappa” och byggnad som är vit och reflekterande. Tegelsät-
tningen är enklare än den exteriöra och detta tillsammans 
med väggarnas inåtlutning leder blick och fokus in mot 
byggnadens glasade nedre fasader och utställningarna där 
innanför.

FASAD MOT NORR / SEKTION B-B
SKALA 1:100

SEKTION A-A
SKALA 1:100

SEKTION C-C
SKALA 1:100

UTSTÄLLNINGSHALL

UTSTÄLLNINGSHALL

KONTORKONSTPEDAGOGIK UTSTÄLLNINGSHALL

MAGASIN TEKNIKHALL

BIBLIOTEK

ENTRÉ

HÖRSAL

SHOP CAFÉ

REFERENS: BRÄNT OCH GLASERAT TEGEL I MÖTE 
(CELSING, ÅRSTA KYRKA)
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6. PLANERNA

Byggnaden består av offentliga, semi-offentliga och privata 
ytor.

Ytorna mellan “kappan” och den inre byggnaden är offentlig, 
men kan med lätthet avgränsas nattetid. Från denna del kan 
man även ta del av delar av utställningarna och verksam-
heterna i entré- och suterrängplan (plan -1).

Den inre byggnaden består av en semi-offentlig del och en 
privat del. Den semi-offentliga delen inrymmer shop, café 
och ett bibliotek. De privata delarna utgörs av utställningarna 
och övriga verksamheter.

Entré sker genom en avsmalnande midja i gatuplan. Från 
entrén kan besökaren röra sig fritt in till shoppen, caféverk-
samheten och genom en trapp upp till konstbiblioteket. Två 
större öppningar i taket ovanför shop och café ger fri sikt 
upp till biblioteket, vars inåtvända hyllor sveper längst bygg-
nadens yttre väggar.

Från entrédisken når besökaren även trappen till suterräng-
plan och kapprum, toaletter, samt hörsalen.

Utställningsytorna är uppdelade i tre plan och entré sker 
genom den avsmalnande midjan i gatuplan. I gatuplan möts 
besökaren av en större sammanhängande utställningssal 
med glasade fasader. Det visuella rummet begränsas istället 
av de inre vitglaserade väggarna i byggnadens yttre “kap-
pa”. Rummet bräddas västerut och driver besökaren framåt. 
Rummet avslutas med en dubbel rumshöjd som samman-
binder denna sal med ytterligare en utställningssal på plan 
1. I detta utrymme kan större föremål ställas ut och betraktas 
från bägge plan.

Utställningsytan på gatuplan är en yta för kortare och mer 
experimentella utställningar. Ett skyltfönster för konsten.

Genom en murad sammanhållen struktur i östra delen av 
salen löper trapp och hiss till de övriga planen.

I det övre planet (plan 1) möter besökaren en andra större 
sammanhållen sal, likt den på entréplan. Denna begränsas 
av ytterväggar utan fönster och ljusinsläppet sker istället 
genom långsmala lanterniner i taket. Denna utställningsyta 
är främst avsedd för museets permanenta utställningar.

I det nedre planet (plan -1) återfinns en mindre utställningsy-
ta och en access till de nersänkta exteriöra gårdarna. Stora 
konstskatter grävs regelbundet upp ur Uppsalas mylla och 
denna mindre och nersänkta sal är en passande miljö för att 
visa upp ett urval av dessa.

I detta nedre plan återfinns även administrationens kontor, 
samt en lokal för konstpedagogisk verksamhet. Den senare 
tillåts vid behov spilla ut på den exteriöra gården, som även 
kan användas som en exteriör utställningsyta.

I källarplan (plan -2) återfinns teknikrum, arkivsal, verkstad 
och ett större utrymme för godshantering. Access sker 
genom trapp eller en av två möjliga hissar. I detta plan finns 
även förrådsytor och ytor för lokalvård, sophantering, om-
klädning, mm.

SKALMODELL 1:100
PERSPEKTIV FRÅN SYDOST

SKALMODELL 1:100
PERSPEKTIV FRÅN SYDVÄST

SKALMODELL 1:100
FASAD MOT NORR

SKALMODELL 1:100
FASAD MOT NORR INNANFÖR TEGELFASADEN

SKALMODELL 1:100
ENTRÉ I BRYTNING MELLAN DE YTTRE FASADERNA

SKALMODELL 1:250
HUVUDENTRÉ GENOM YTTRE FASAD MOT NORR

SKALMODELL 1:250
ÖPPENHET I FASAD MOT ÖST

SKALMODELL 1:250
SMALA ÖPPNINGAR I FASAD MOT VÄST
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1:100

65 vitglaserat tegel
protan takduk (svetsas)
3 x 100 eps (foglimmas)
60 betong
600 TT-balk

(takavvattning i gavel mot öster)

200 komprimerad tvättad makadam
100 eps
200 betongplatta
100 eps
100 - 140 infärgad betong (poleras) / Rör för undervärme

200 komprimerad tvättad makadam
3 x 100 eps
200 betongplatta
60 infärgad betong (poleras)

120 vitglaserat tegel
30 luftspalt
70 Isover kapillärbrytande fasadskiva
10 Vindskydd och vindstabiliserande skiva
180 mineralull / stående träregel och stålpelare
45 mineralull / liggande regel
ångspärr
11 osb
12 gips

7. ANATOMIN

Byggnadens ambition av öppenhet innefattar även dess kon-
struktion. Valet av lösning prioriterar tydliga materialval, samt 
transparenta och redovisande konstruktioner. Material- och 
konstruktionslösningar tillåts bli byggnadens inre ornamentik.

Byggnadens entréplan drivs av en öppenhet och transpar-
ens mellan “kappans” inre väggar. Tre stycken inre murade 
strukturer innehållande schakt, hissar och trapputrymmen 
utgör därför planets enda solida strukturer. I byggnadens 
periferi placeras stålpelare som bär upp en gjuten kantbalk. 
På denna kantbalk placeras prefabricerade TT-balkar. Des-
sa skapar en sekvens av flänsar som bryter upp rummet i 
längst led. En övergjutning av TT-balkarna möjliggör extra 
långa spännvidder på upp till 18 meter och eliminerar be-
hovet av pelare placerade centralt i rummet. De perifera 
pelarna placeras fristående från fasadens glasning som 
späns mellan bjälklagen.

Källarplan (plan -1) utformas på liknande sätt med perifera 
stålpelare som lastbärare, men med ett platsgjutet betongb-
jälklag. Även plan -2 utförs med platsgjutna väggelement.

Källarplanens väggelement dras upp ovan mark och bekläs 
med ett lager tegel åt vardera riktningen och blir byggnadens 
“kappa”.

Övre plan bärs upp av stålpelare täckta av en yttre vägg 
som reglas i trä och kläs med skivmaterial interiört och tegel 
exteriört. Stålpelarna bär upp ytterligare en kantbalk på vilka 
TT-balkar placeras. Yttertaket isoleras med eps och bekläs 
med protanduk och glaserat tegel likt fasaderna. 

Plan -2 inrymmer teknikutrymme och möjlighet till takhängd 
rördragning fram till vertikala schakt som ger access till övri-
ga våningsplan.

Hissar utförs som linhydraulhissar och ger därför möjlighet 
till ett centralt placerat hisspumprum som försörjer bägge 
hissarna.

REFERENS: PREFABRICERADE TT-BALKAR

TEKNISKT SNITT, UTSNITT AV SEKTION C-C
SKALA 1:20

AXONOMETRI ÖVER BYGGNADENS
BÄRANDE STRUKTUR
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