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Konststycket

A piece of art
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fasaden

Mashrabiyan är en typ av fönster som förekommer i 
den arabiska kulturen. I vackra formationer med små 
håligheter bildar mashrabiyan en skärm mot gatan. Den 
släpper in ljus och ger möjlighet till överblick för den som 
befinner sig innanför skärmen, på samma gång som den 
ger total avskildhet från förbipasserande.

Museets fasad är formgiven med mashrabiyan som 
inspiration. Sträckplåten får bli en modern och förenklad 
variant av den skyddande skärmen. På samma sätt som 
en mashrabiya tillåts ljuset att komma in i byggnaden, på 
samma gång som den lämnar fasaden delvis stängd, för 
att bevara något av museets hemligheter för förbi-
passerande. 

norrfasad

konststycket
koncept

Byggnadens långsmala karaktär har hämtats från det 
intilliggande godsmagasinet och tomtens form. Genom 
byggnaden har ett diagonalt stråk öppnats, för att ge 
möjlighet för fotgängare att passera genom byggnaden. 

Museets innerväggar består av massiva betongskivor 
som placerats i ett rutnät. Nätet har fått sin riktning av 
passagen som går genom huset och bildar två typer av 
rum. De inre rummen har en mer stängd karaktär och 
en traditionell, fyrkantig rumsform medan de yttre är 
triangulära och får ljus utifrån.Dagsljuset silar in genom 
sträckplåten på dagen och under kvällstid lyser museets 
lampor upp byggnaden inifrån. 

Längs den diagonala passagen som går genom museet 
har museet fönster, så att förbipasserande kan få en
skymt av det som sker där inne. Mot passagen på den 
norra sidan ligger museets entré och på den södra sidan 
finns den pedagogiska verksamheten och ett kafé för 
allmänheten. Tanken är att de mest aktiva verksam-
heterna ligger mot passagen för att ge platsen en mer 
livfull karaktär.

norrfasad

vy från öster



sträckmetall

system

bärlinjer

pelare

konstruktionen

Byggnaden består av två parallella system. Ett 
inre bärande system av betongskivor samt ett 
yttre skal av glas med ett skyddande hölje av 
sträckplåt. Innerväggarna har placerats i ett rutnät 
och har en massiv karaktär medan ytterväggarna 
av glas och sträckmetall är av en lättare karaktär 
och vilar utanpå det bärande systemet.

publika rörelser i byggnaden

strukturmodeller

tidiga volymstuder

strukturskisser

konstruktionsschema
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rörelsemönster i byggnaden



K
F

B

K
F

B

platsbilder
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situationsplan 1:5000

situationsplan 1:1000

platsanalys

Bredvid museitomten ligger Godsmagasinet, en  drygt hundrarårig tegelbyggnad som numera 
inhyser ett kafé, flera butiker för konsthantverk och design, samt jazzklubben Katalin. 
Godsmagasinet var tidigare pålastningscentral för järnvägen och har därför en ganska specifik 
karaktär. Byggnaden är relativt låg och mycket långsmal, och byggt i rött tegel med stora fönster. 

Tomten ligger ytterst centralt i Uppsala, strax norr om centralstationen. Området har på senare år 
genomgått stora förändringar, i synnerhet på norra sidan av järnvägsspåren. Precis norr om tomten 
ligger det nybyggda Uppsala Konsert och Kongress, UKK, och öster om tomten ligger SAS 
Radisson, en ny och mycket distinkt byggnad. Nordväst om byggnaden ligger Sivia torg, byggt på 
60-talet, och i princip orört sedan dess.  

Byggnaderna runt om är alla av olika karaktär. Godsmagasinet som ligger närmast är långsmalt och 
relativt lågt. SAS Radisson som ligger precis brevid är desto högre. Dess bananformade huskropp 
ringar delvis in det nya torg som vetter mot centralstationen. Hotellet bärs delvis upp av höga pelare, 
vilket innebär att förbipasserande kan se ändå från museitomten till centralstationen. 

Eftersom museitomten ligger nära tågstationen passeras den dagligen av ett stort antal människor 
som är på väg norrut. På tomten finns idag en relativt ny parkeringsplats, som korsas av ett stort 
antal fotgängare. Mellan centralstationen och UKK finns också ett öppet stråk som accentuerar 
riktningen nord-syd.

Norra sidan av stationsområdet har de senaste året genomgått stora förändringar. Genom att 
förlägga museet till den här platsen kan det bidra till att förstärka flödet av människor som rör sig i 
området. 

platsbilder

inspirationsbilder
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plan 1, 1:400

plan 2

Plan två består i princip helt och hållet av utställningslokaler. De öppna 
rummen gör att föreläsningar och andra typer av events kan hållas på flera 
olika ställen, antinge i de yttre eller i de inre rummen, baserat på typ av 
aktivitet och på besökarantalet. 

Längst söderut på plan 2 ligger en avskiljd del som är avsedd att förenkla 
uppackning och hängning i museet. Där är även godshissen placerad.

plan 1

Nordvästra delen av plan 1 innehåller entré, shop och garderob, samt en ut-
ställningslokal som kan delas av för tillfälliga utställningar med fri entré, 
uthyrningar  och dylikt. 

I den sydöstra delen finns, närmast den diagonala passagen, den pedagogiska 
verksamheten samt ett publikt kafé med entré mot gatan. 

Längst söderut i byggnaden ligger den delen av verksamheten som endast 
anställda har tillgång till, godsentrén, magasinet och verkstaden, samt 
kontoret. 

Godsentren ligger mot den sydöstra kortsidan av byggnaden och godshissen 
är placerad så att den underlättar av och pålastning. 

plan 2, 1:400
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källarplan, 1:400

källarplan

Källarplanet ligger under passagen, på andra diagonalen, och förbinder de 
båda delarna av plan1. Där ligger teknikrummet och foto/konserveringsateljen.
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