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Glimtar- en konsthall i Uppsala

En konsthall vid Uppsala stationsområde. Bredvid Katalinhuset, 
det gamla stationsmagasinet som idag huserar ett café, en bar 

med musikscen, och några mindre butiker. 
Konsthallen ska visa och förvara den samling som för 

närvarande finns i Uppsala Slottsmuseum samt nya verk. En 
blandning av äldre och modern konst, måleri, skulptur, 

videoverk m.m.
Byggnaden tornar upp och över Katalinhuset, hänger strax över 
dess taknock och öppnar upp med en 100 meter lång glasfasad mot 
stationsområdet. Den motsatta sidan mot Storgatan är sluten. 
Betongfasaden öppnar upp endast med ett fönster bakom det träd 
som redan innan fanns på platsen samt en glipa högst upp vid 

fasadens slut. 
En pelarsal under konsthallen med en lång trappa som leder 
besökaren upp i byggnaden genom ett inglasat entrérum. 

Byggnadens fackverkskonstruktion blottas  inuti och skapar ett 
system för indelning av rummen. Utställningsrummet är öppet, 
med den långa betongväggen på en sidan och en semitransparent 
betongglasvägg på den andra. Ljuset sirlar in från den soliga 

glasfasaden. 
En konsthall som lockar in besökaren med en växling mellan 

slutet och öppet, offentligt och privat.     

Glimpses-An art gallery in Uppsala

An art gallery at Uppsala station area. Beside Katalinhuset, 
the old station storage that today houses a café, a bar with 

a music scene, and some smaller shops.
The art gallery will display and store the collection that are 
currently in Uppsala Slott Museum among coming, new works. 

A mixture of old and modern art, painting, sculpture, videos, 
etc.

The building rises over Katalinhuset, hanging just above the 
roof ridge and opens up with a 100 meter long glass façade 

facing the station area. The opposite facade towards 
Storgatan is closed. The concrete facade opens up only with 

a window behind the tree that already existed on the site, and 
a gap at the top of the facade’s end.

A pillared open hall under the gallery with a long staircase 
that leads the visitor into the building  and through an 
entrance hall in glass. The building’s truss structure is 

exposed inside the building and creates a system for dividing 
up the rooms. The exhibition space is open, with the long 

concrete wall on one side and a semi-transparent concrete glass 
wall on the other. Light seeps in from the south-west glass 

facade.
An art gallery that attracts the visitor with a variation of 

a closed and open, public and private space.



ett konstmuséum
i uppsala

med konstsamlingen från uppsala slott
och nya verk

vid katalinhuset vid stationen
för uppsalabor och besökare

med verk i olika tekniker och storlek 
(men främst  måleri och teckning i mindre format)

med ett visst fokus på det lokala
med restaurang, café, verkstad, hörsal, biblioek 

och museishop

en mötesplats där dit man kan komma av fler anledningar än 
för att se utställningarna

där de övriga aktiviteterna är lika viktiga som konsten
ett café nära stationen med utsikt över centrala uppsala

ett varmt inne/uterum med växter
en plats som lockar in besökaren upp i byggnaden 

med ett offeltligt rum under byggnaden, 
en pelarsal där videoverk visas och lockar in till att se 

utställningarna
en trappa som leder besökaren långsamt upp 

genom pelarsalen och in i byggnaden där man får en glimt 
av utställningssalen och byggnadens 

fackverkskonstruktion
man kommer in i ett uterum, ett entrérum med transparenta 

väggar
utanför entrérummet ser man utsikten över 

stationsområdet och tågspåren och sedan vidare in i 
utställningshallen eller caféet och shopen     

behov

- plats för samlingen, både nutida och äldre verk

- olika typer av utställnigsytor, förändringsbara

- få folk att besöka i större utsträckning

- låta tullhusets verksamheter få vara kvar och  
  gynnas av konsthallen

- göra kaolinområdet mer attraktivt och besökt

- en plats att hänga på, en mötesplats, inte bara
  för att se 
  utställningar. t.ex. låxläsning, bibliotek, café, 
  verkstad, spel. så väl dags- som kvällsaktiviteter. 
  gratis. 

formmässiga kvaliteter

- intressant entré

- utsikt, en ljus plats på vintern

- övergången mellan rummen, stängt- öppna upp, skapa spän-
ning och olika
  kvaliteter i rummen (ljus, 
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frågeställningar

hur skapar man utställningsrum anpassade till samlingen 
som samtidigt fungerar med nya verk med varierande behov 
i form av storlek, teknisk utrustning, betraktelsevink-
lar o.s.v? 

vilken typ av konsthall och mötesplats 
behövs i uppsala egentligen?

vilken typ av restaurang och café saknas på platsen? 

en lång trappa som leder upp och in i byggnaden

en upphöjd och sluten betongfasad. öppet i utställningsytan, fackverkskonstruktionen 
är synlig och sätter gränser för rummet. 

betongglasvägar interiört,
 transparens

ett uterum i anslutning till caféet med växter. 

ett rum under byggnaden med ljusinsläpp uppifrån.

ett offentligt rum mellan pelarna under 
byggnaden. 

belysning

- gasbetongpelare som släpper in 
  ljus ovanifrån

- maximalt med ljusinsläpp i den 
  inglasade delen, reglerbart i
  nsläpp i utställningsdelen  

ljusinsläpp på toaletten

detaljer, material

katalinområdet

tågstationen bostäder

uppsala kongress 
hostel

järnvägen katalinhuset-
café, butiker 
och restaurang & bar

radison hotel
tågstationenen

katalinområdet, uppsala

-platsen är omringad av bilvägar, bostadshus, konserthal-
len, radison hotel  
 och järnvägen

-platsen ligger nära centrum men är inte så aktiv nattetid 

-en trång plats med många olika typer av aktiveteter och 
byggnader

-alla sidor är exponerade, ingen tydlig fram eller baksida, 
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eskilstuna konstmuséum - svårt med så blandad samling
                       - möjlighet att täcka för ljusinsläpp behövs
                       - för liten verkstad, barngrupperna är stora
                       - magasinet svårtillgängligt, hissen för liten
                       - kontoren instängda
                       + översikt från personalutrymmena minskar behovet
                         av personal i utstälningslokalerna  
                       + stora öppna ytor
                       + bra utsikt i biblioteket

västerås muséum        - för stora ytor
                       - högt i tak gör det svårt att belysa
                       - för små mötesrum
                       + bra verkstad med höj- och sänkbara diskhoar
                       + handikappsanpassat med tydliga markeringar
                       + bra ljusinsläpp i caféet

moderna muséet         - korridoren svår utställningsyta, för smal
                       - svårt att få en överblick över rummen
                       + restaurangens utsikt
                       + utkiksfönstren i utställningsrummen
                       + den öppna ytan vid entrén, överblick, lagom 
                         avstånd 
                       
sven-harrys            + varierade utrymmen
(konstmuséum)          + tydlig riktning uppåt 
                       + terassen (men saknar café)
                       + fasaden drar uppmårksamhet till sig
                       + entrén, gömd men inte svår att lokalisera, 
                         dramatisk men enkel
                       + fint med kilarna mellan våningsplanen i        
                         trappan
      
magasin 3              + intressant entré, en sluten värld
                       + den smala trappan och nedevåningen, 
                         titthålen som ger en annan vy    
                       + tydlig uppdelning av rummen, olika delar
                       - cafét saknar något att titta på, utsikt

bonniers konsthall 

tielska galleriet           + det helkaklade caféet

dia beacon                  + allt i ett plan
                            + landskapet integrerat

moma                        + översikt över byggnaden genom det öppna
                              trappsystemet

new muséum                  + entréerna i utställningsrummen, att komma
                              direkt in genom hissen, man kliver in i
                              en annan värld, inget annat distraherar 

bunkern i berlin            + labyrintplanlösningen ger spänning, svårt
                              att förstå hur många rum som finns  
                            + att det inte finns fönster skapar fokus på
                              verken, man är inne i en annan värld

louisiana                   + rummen ligger i följd, skapar en promenad 
                              genom byggnaden
                            + landskapet utanför skapar en förlångning
                              av muséet och ger möjlighet till paus från
                              utställningstittande
tate modern                   

maxxi                       - byggnaden tar för stor fokus från
                              uställningarna
                            + ytan utanför, restaurangen knyts ihop
                              med muséet och tar över när det stängt.
                              fri yta som används, känns välkomnanade
                              utanför-ebtré bra övergång  

                        

artipelag              + anknytningen till naturen, utsikten

                       + utställningsrummen ligger i fil
    
                       + the black box, ett rum som kan användas efter
                         behov till separata utställningar, 
                         föreläsningar, konserter m.m

                      - för många material, rörigt intryck
   
                      - klumpiga deltaljer som känns ogenomtänkta, 
                        standarddetaljer ihop med en mycket specialritad
                        byggnad

                      - dåligt ljusinsläpp i en stor del av caféet, alla
                        sittplatser borde vara placerade vid fönstret 
                        med utsikt över naturen

                        

uppsala 
konsthall
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glasfasad längs ena långsidan med utskjutande 
fönsterramar som solskydd. 

betongglasvägar interiört,
 transparens

referenser



fasader; syd-öst, nord-öst, nord-väst 

sektion nord-öst    a-a                            1:100

sektion syd-väst    b-b

konststruktionen består av 
ett stålfackverk som bärs 
upp av stålpelare. 

den syd-västra fasaden är 
uppglasad med vinklingsbara 
solskydd. 

den nord-västra långsidan av 
byggnaden har en sluten be-
tongfasad med fönster i mit-
ten (mot ett stort träd) och 
ett smalt glasparti längs 
med taket.

material;

betong (fasad)

trä (golv)

glasbetong (transparent & grönt, i entrérummet och i innerväggar 

trä (solskydd & fönsterkarmar)

stål (fackverk)

c-c
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