
Konstmuseum i Uppsala är delvis ett transformationsprojekt 
men också ett tillägg i form av en ny byggnad. Arbetet med 
museet utgick ifrån en övergripande frågeställning:  Hur kan 
ett nytt konstmuseum informeras av platsen Katalin området, 
tydligt samverka med den befintliga bebyggelsen och 
samtidigt bidra med ett nytt lager till helheten? Vidare har 
frågor kring framtidens rum för konst väckts och behandlats. 
Målet har varit att skapa ett museum med en variationsrik 
rumslig upplevesle genom utställningen där besökaren rör 
sig  genom platsens lager. 

En analys av platsens historia, material och rumssamband 
informerade projektets gestaltning, tektonik och om
arbetningen av det offentliga rummet kring byggnaden. 
 Konstmuseet tar hela platsen i anspråk. För att skapa 
 harmoni i skalan på platsen föreslås en ny byggnad med 
samma volym och riktning som det befintliga godsma
gasinet från det förra sekelskiftet. Mellan de två byggnad
erna bildas en gågata, ett offentligt rum som bidrar till 
en upplevelse av en mindre stadsskala. Museet inhyses i 
godsmagasinet och tillägget. En koppling mellan byggnad
erna sker genom utställningslokaler under mark. De båda 
byggnaderna har också varsin karaktäristisk utställningslokal. 
Mark beläggningen, grus, binder samman stadsrummet kring 
museet och nya trädrader dämpar bullret från järnvägen 
och definierar platsens gränser i staden.  
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Det nuvarande konstmuseet

Bild från museet

Uppsala konstmuseum har sina 
lokaler i Uppsala slott sedan 1995. 
På museets tre utställningsplan visas 
svensk, regional och internationell 
samtidskonst, konst ur den egna 
samlingen samt Uppsala universitets 
konststudiesamling. 
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Platsanalysen ger en förståelse för 
platsens koppling till järn vägen, 
men också att den är en del av 
ett  mycket expansivt område i 
Uppsala. Tätt intill platsen res
er sig ett relativt nybyggt hotell 
och  i den andra  riktningen finns 
 Uppsala konsert och kongress.  Det 
gamla gods magasinet har förlorat 
de  omkringliggande  spåren och  
 plattformarna och är idag ensam 
om sin riktning och låga höjd. 
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Godsmagasinets fasad mot tillbyggnaden (efter ombyggnad)
Skala 1:400

Godsmagasinet
i beståndsdelar

Fönster Portar

TakstolarMurning kryssförband Spåren utanför godsmagasinet1966

Uppsala godsmagasin 1935

Godsmagasinet historia

Godsmagasinet var tidigare en del 
av  Uppsala Östra station. Stationen 
 trafikerades av  UppsalaLenna Järnväg 
och senare StockholmRoslagens  Järnvägar 
och utgjorde ändstation i båda fallen. 
 Därefter var Östra station huvudstation 
för  museijärnvägen  UpsalaLenna Jernväg. 
Stationen flyttades till Bergsbrunnaparken 
hösten 2005 i samband med att byggandet 
av Uppsala resecentrum inleddes, men 
godsmagasinet fick stå kvar. 
Godsmagasinet är den enda byggnaden som 
idag  vittnar om platsens tidigare riktning och 
rörelse. 

PLATSANALYS

Plattsen från söder och norr



The Power Station Dallas, installation av Mattias Faldbakken Färgfabriken, Stockholm, Installationen Tejp av Numen/For Use Röda sten konsthall, Göteborg. grafiitikonst exteriört

Begreppet myntades på 1990talet av den franske konstkritikern  Nicolas Bourriaud för 
att beskriva ett nytt förhållningssätt inom  konsten.  Relationell konst är inte i första hand 
är ett fysiskt verk utan en del av en helhet; en process och social interaktion. Konstnären 
antar en roll som katalysator till fortsatta händelser istället för att stå i centrum.  Konst
inriktningen ställer inte specifika krav på museets utformning eftersom den förhåller sig 
till den aktuella platsen. 
Arkitektens roll blir att skapa rum som konstnärer finner intressanta att förhålla sig till.

Miljöer för relationell konst

Referenser - transformationsprojekt

Scanavini barn/Juan Sepúlveda Grazioli och Cecilia Wolff Cecchi

För att förstå hur godsmagasinets tak ska kunna renoveras och tilläggsisoleras har ett 
flertal liknande projekt studerats. Genom att restaurera och förstärka kosntruktionen 
kan den ursprungliga takstolen bevaras. Ovanför ett lager med ny spont läggs högeffek
tiv isolering.   

Referenser för ombyggnad takstol Härbärge Ruavieja av Sergio Rojo

REFERENSER OCH FÖRSTUDIER

Tillägget av en ny byggnad placerad längs gods magasinet genererar ett mellanrum med 
10 meters bredd. Mellanrummet blir centralt på platsen och antar formen av en 100 
meter lång gata. I sökandet av  referenser till en sådan plats har fokus legat på både mark
beredning och programmatiska funktioner.  Tanken är att platsen ska kunna nyttjas fritt 
av allmänheten men samtidigt tydligt höra till museet i den rumsliga  upplevelsen. Möjliga 
användningsområden kan  exempelvis vara utställning för skulptur, plats för workshops, 
marknader, installationer, uteservering mm. 

Gaturummet eller livet mellan husen

Academy of Art, Wiel Arets, ArchitectsKolumbamuseet, Peter Zumthor, Köln, 2007 Moritzburg museum, Nieto Subejano, Moritzburg, 2004 Can Framis Museum, BAAS Architectura,  

Uteservering i NY med grus som markberedning Serpentine Gallery pavillion av Peter Zumthor 2011More Street market i Dublin
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Funktionsprogram

Entré/kassa/rep         50 kvm
Wc och förvaring i anslut till entré
Museishop (inkl. lager)           45 kvm
Utställningar               1800 kvm
Konstpedagogik         82 kvm
Seminarierum            80 kvm
Kafé           40 kvm
Restaurang, kök och bar     500 kvm
Bibliotek          90 kvm

Kontor        115 kvm 
Godsmott, sluss, packrum, förråd          95 kvm 
Magasin        480 kvm
Konservering, verkstad, foto               175 kvm
Teknikrum        260 kvm

Totalt ca 3 800 kvm + biyta
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Utsnitt plan 
skala 1:200

Gatuplan
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SEKTIONER OCH RUMSBESKRIVNING

Besökaren når museet via två huvudentréer på mitten av den nya byggnaden. 
Här finns ett stort entrérum med reception och butik. I nära anslutning till 
entrén finns toaletter och förvaringsskåp. Från entrérummet kommer man 
till museets utställningssalar. Den första salen badar i naturligt indirekt dagsljus 
och det är högt i tak. I salen finns ett rum för pedagogisk verksamhet. I slutet 
av den stora salen och husvolymen finns en stor trappa som går ner under 
mark. Trappan kan användas som läktare vid rundvisningar eller föreläsningar. 

Under mark finns två stora utställningssalar med endast artificiell belysning. 
Från dem nås den stora utställningssalen i godsmagasinet. Här är dubbel 
takhöjd och en hårdare karaktär med betong och tegel. 

Från godsmagasinets utställningssal nås toaletter och en trappa upp till övre 
plan leder till restaurang och seminarierum. Vill man fortsätta sin konstrun
da väntar ytterligare ett mörkt utställningsrum innan man åter befinner sig i 
entrérummet där man startade.

Åtskild från den publika entrén, under mark, ligger museets godsmottagning. 
Godsmottagningen är kopplad till phuset under granntomten och härifrån 
nås också teknikrummet för möjlighet till service dygnet runt.  Magasin och 
verkstad finns i förbindelse till godsmottagningen.  Separata entréer finns till 
restaurang och seminarievåningen  i godsmagasinet. Det finns också möjlighet 
stänga tillgång till utställningsrummen från denna våningför att möjliggöra 
kvällsaktiviteter och konferenser i lokalerna. 

Ett bibliotek och minikafé är beläget i den nya byggnaden med en separat 
entré nära stationen. Här ska det vara lätt att titta in i väntan på nästa tåg. 

Personalens kontor är utrustat med arbetsplatser, ett mötesrum, ett pentry 
och  separata toaletter och är beläget mellan entrén och biblioteket. Nära 
kommunikation via trappa ellet lasthiss finns till godsmottagningen och ma
gasinet. 

Rumsbeskrivning

Längdsektion AA genom den nya byggnaden  Skala 1:400

Längdsektion BB genom godsmagasinet. Skala 1:400



Tekniskt snitt CC
Skala 1:200
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DETALJER 1:40 Fönsterdetalj godsmagasinet
(observera, syns inte i 
snittet)

Nytt fönster i innerkant 
läggs till för att förbättra 
inomhus klimatet. Dörrar som 
inte  används utrustas med 
fönsterglas. 

Fast fönster
Infästning i aluminiumsko

Golv
Flytbetong 10 mm
Flytspackel 15 mm
Grundbetong med värmeslin
gor 80 mm
Isloering 40 mm
Betongbjälklag 300 mm

Pelare
 ø 200mm betongfylld 
stålpelare

4. Möte mark tillägg 
Tak 
 70mm glasfiberförstärkt 
sandwichelement
med isolerande aerogel 
(kalwall)
 Åsar 50x50mm
 Nockfackverk: 
överarm 100m
vindpelare 50mm
underarm 100mm
upplag 200x200mm 

5. Möte vägg tak tillägg

2. Möte gågata befintlig byggnad
Tak godsmagasinet
 Plåt
 Spånt 20 mm
 Reglar 100x100mm och 
isolering av poly   uretan skum 
(ex. PIR) 100mm
 Spånt 20mm
Balk 240mm

Vägg
 Murad pilaster 300mm, tegel
 Dubbel mur 500mm, tegel
 Pilaster i trä till takstol 
120mm
Ankarstag

Vägg 
Dubbel tegelmur 500mm
Betongmur 500mm

Markbeläggning
Grus 50mm
Sand 30mm
Betong 50mm
 2x150mm isolering 
Fuktspärr (gummimatta) 2mm
Betongbjälklag 350mm

Vägg 
Betongmur 500 mm
Fuktspärr 2 mm
Utanpåliggande solering med 
dränageporer (pordränage skiva) 
2x150 mm 
Geotextilmatta

Golv
Polerad flytbetong 10 mm
Flytspackel 15 mm
Grundbetong med värmeslingor 
80 mm
Isloering 40 mm
Platta på mark i betong 350 mm
 Isolering 400mm

Vägg
 70mm glasfiberförstärkt 
sandwichelement
med isolerand aerogel, led 
enligt leverantör.(kalwall).

Bärverk
 ø 200mm stålinklädd betong
pelare,
 infästning med stålvajer. 

1. Tak befintlig byggnad

6. Nock tillägg

3. Grund befintlig byggnad

TEKNISKA RITNINGAR



Inspiration till den translucenta fasaden från 
 nuvarande Uppsala konstmuseum. 

Användande av materialet Kalwall i konstnärs
ateljé,Weiner residence av Studio LOTEK.

Tillägget har formgivits med 
godsmagasinet som förlaga. 
Bärverket följer samma rytm 
och siluetten är lik. Men materi
alen och konstruktionsprincipen 
skiljer sig åt. I tillägget är fasaden 
fri, lätt och translucent. Bärver
ket består av pelare istället för 
mur. 

Kvällsvy över konstmuseet från Uppsala konsert och kongress Interiörbilder ur de två stora gallerierna i godsmagasinet och tillägget

Gestaltning


