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KONSTMUSEUM OCH TORG I UPPSALA 
JOHANNA ROMEDAHL STJERNQUIST LL3

INTROSPEKTION

Uppsalas nya konstmuseum har fått sina proportioner från det 
som redan innan fanns på platsen. Godsmagasinet, en låg avlång 
tegelbyggnad från 1908, har gett det nya museet dess form. Ma-
gasinet och museet sträcker ut sig längs varandra. Mellan dem 
byggs ett nytt torg på vad som tidigare var en parkeringsplats. I 
båda ändarna av byggnaderna leder trappor upp till torget som 
är upphöjt en bit ovanför trotoaren, i samma höjd som gods-
magasinets gamla lastkaj. Järnvägen som en gång ledde fram 
till godsmagasinet är för länge sedan nerlagd. Idag inrymmer 
magasinet ett kafé, två butiker och en jazzklubb. Platsen lig-
ger lite avsides men genomkorsas varje dag av människor som 
ska till och från Uppsalas centralstation. Ett kvarter bort lig-
ger en 37 meter hög nybyggd konsert- och kongressbyggnad. 
Konstmuseet och det nya torget interagerar med dessa rörelser. 
Torget befolkas vid olika tider på dygnet tack vare variationen 
av verksamheter. Godsmagasinet är ett minne av Uppsalas his-
toria som arbetarstad. En historia som saknar monument och 
minnesmärken (till skillnad från universitetet, kyrkan och kun-
gamakten). I ett område som idag bebyggs med storskaliga 
byggnader är det här ett förslag på en byggnad som aknyter i 
skala till människokroppen och platsens historia. Konstmuseet 
kommer påverka godsmagasinets innehåll. Kanske kan museet 
leta sig in i magasinet den dag det behöver växa.

Entrén till museet ligger på torget. Denna södervända fasad är i 
stort sett sluten bortsett från en rad av djupa öppningar i mark-
nivå. Det är fönster som leder in till museets entré och till den 
pedagogiska verksamheten. Öppningarna omgärdas av fönster-
luckor, eller portar, i mässing. När portarna är uppslagna re-
fl ekterar de soljuset mot den skuggiga delen av torget. När de 
är slutna säger de att museet är stängt. Det nya konstmuseet är 
en sluten byggnad i den mening att den inte ger några utblickar 
mot staden. När besökaren väl är där inne sluter sig byggnaden 
om henne och ljuset letar sig in i utställningsrummen ovanifrån. 
Byggnaden är tänkt som en fond till konsten, att ge besökaren 
möjligheten att blicka in i konsten och in i sig själv.
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Uppsala 1:10 000 Monument (slottet, domkyrkan Uppsala konsert och 
kongress).

Platsen

Karta över platsen från 1961
Stationsområdet 1:1000
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Entréplan Konsthall och godsmagasinet  1:100

Plan 1, utställningar 1:100
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Sektion A 1:100

Plan 2 1:100
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1:200
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Pn 2 Utställningar 1:200

METOD OCH PRINCIP FÖR KONSTRUKTION

Gridet utgår från godsmagasinet, 4 500 x 4 500

Fotavtryck 1 300 m2  x 3 = 3 900 m2

Bärande ytterväggar. Byggnaden sluten utåt.

Bjälklag tvärs över konstruktionen. Våningshöjd 3 500.

Rummet mellan magasinet och konstmuseet.

Mellanrummet fylls med ett torg. Trappor leder upp till torget.



VITTRING

Museets bärande konstruktion består av platsgjuten betong. Den råa 
betongen utgör Museets innerväggar. Utvändigt är byggnaden klädd 
i  skivor av Portlandssten. Portlandssten är en kalksten. Bed roach 
Portland stone innehåller fossil av snäckor som bildar gropar i stenen. 

-

som påverkas av vädret, av syret och av föroreningar. Byggnadens yttre 
kommer att vittra, att förändras med tiden.

Bed roach Portland stone. Portlandssten 
i The Economist Building av Alison och 
Peter Smithson.

Ärgad mässing

Hawksmoor, St Georges Bloomsbury, portlandsten

Sektion  B 1:50

fasad 1:200 söder

fasad 1:400 öst

sektion C 1:400

VERTIKALA RÖRELSER

Magasin, personal, teknik

Entré och publika rum

Utställningsrum
1:500

fasad 1:400 norr fasad 1:400 väst



LJUSSTUDIER/ RUMSSEKVENSER

Den låga trappan upp till torget har en symbolisk betydelse, besökaren 
kliver in i ett nytt rum. Museets första rum är torget. I entrén möts besökar-
en av en trappa. Dagsljus lyser upp den ovanifrån och leder besökaren upp 
till utställningshallarna som ligger på plan ett och två. På plan ett belyses 
rummen av högt sittande fönster åt norr. Längst in fi nns ett stort rum med 
dubbel takhöjd. En smal trappa kopplar detta rum med det översta våning-
splanet (som även nås via trapphuset i entrén). 

Modell 1:200 Konstmuseum, torg, godsmagasin


