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Uppsala konstmuseum ligger idag i Uppsalaslott. Konstmuseets plac-
ering i slottet är påfrestande för verksamheten på många olika sätt. 
Dels genom att det krävs specifika tekniska lösningar för att få ett 
gynnsamt inomhusklimat och dels genom att lokalerna är för små om 
verksamheten skulle vilja expandera. Att konstmuseet drabbas av en 
identitetskris blir uppenbart när en vill besöka museet. Det finns ett 
provisoriskt skal som omger museets utställningsrum, det är träskivor 
som används för att släta över slottsväggarnas skrovlighet och för att 
diverse installationer skall kunna dras.  Som besökare måste vägen till 
konstmuseet vara planerad och det är inte enkelt att göra ett spon-
tanbesök. Om besökaren kommer ifrån centrum måste hen ta sig upp 
för slottsbacken vilken är relativt brant, innan en når slottet och dess 
borggård. Väl uppe vid slottet annonseras entrén till museet dock är 
den relativt dold. För att bibehålla intresset för de olika utställningarna 
saknas synergiverkan till exempelvis en restaurang, idag finns ett litet 
cafébord där en lägger pengar i en kopp och tar en kaffe. Dock är 
det relativt många som besöker museet, det årliga genomsnittet lig-
ger runt 46 tusen personer, vilket kan antyda ett konstintresse även när 
museet ligger där det gör. Museet samverkar idag med Uppsala uni-
versitets konstsamling och det finns ingen statistik på hur många som 
besöker de olika utställningarna vilket gör det svårt att veta hur mån-
ga som besöker de moderna utställningarna. Universitetets samling 
består av äldre föremål och främst oljemålningar vilka till sin karaktär 
kanske lämpar sig bättre att visas i slottsmiljö än exempelvis moderna 
installationer. 
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Platsen som museet flyttar till ligger i hamnen vid gamla tullhuset mittemot stad-
strädgården. Här bildas en knutpunkt mellan Kungsängen, ett ny exploaterat bostad-
sområde, Centrum med kommersiell stenstad varvat med bostäder och över Fyrisån uni-
versitetsstadens monumentala byggnader där utbildning har präglat stadsutvecklingen. 
Över Fyrisån ligger också Stadsträdgården i vilken det anordnas olika slags evenemang 
och är ett populärt ställe att hänga på. Den nya konsthallen är tänkt att få besökare 
och förbipasserande att finna intresse för byggnaden och utställningarna. Platsen 
fungerar idag som en transportsträcka och parkering. Det är många som passerar 
vilket byggnaden och verksamheten kan utnyttja till en informativ fördel. Tanken med 
det nya konstmuseet är att den mer bildar ett aktivt konstcenter snarare än ett passivt 
museum, ett konstcenter som till största del är utställningar men innehar konstpedago-
gisk verksamhet och en restaurang. Byggnadens utformning ger förbipasserande på 
hamnplan såväl som i stadsträdgården möjlighet att spontant kunna ta del av utställn-
ingar som visas då i förstahand via de tillfälliga utomhusutställningarna på rampen och 
genom att via förbifart se in i museet. Ser en till hela hamnsträckan så finns här redan 
verksamheter som kan samverka med konstmuseet. Det finns idag olika restauranger 
som med säsongsbetoning skapar evenemang på kajen. Det nya museet kommer att 
kunna förstärka publika evenemang såväl arrangerade som spontana genom skapan-
det av nya torg. Att visa konst i ett nytt konstmuseum innebär givetvis en nytolkning av 
hur konst visas under dagens förutsättningar. Bygganden består av klassiska utställning-
srum där mer eller mindre fasta utställningar hålls. Konstmuseet magasinerar många ca 
12 000 objekt (45% på papper), som sällan eller aldrig visas i utställningsrummen och 
dessa kan bokas för visning via ett tidsbokningssystem. I markplan i anslutning till det 
stora magasinet finns utställningsbås där det ges möjlighet till privata visningar av utval-
da objekt. Den nya byggnadens olika funktioner kommer att kunna ha öppet separat. 
De olika verksamheterna är endast beroende av byggnadens form men frånkopplade 
sinsemellan. Detta kan med fördel användas till att skilda verksamheter kan ha öppet 
olika tider vilket ger byggnaden ett mer levande utryck över dygnet.        

Byggnaden består av två huvudplan, ramper och takterrass. Det är ett rationellt byg-
gnadssystem som byggs upp av pelare och balkar med ett byggnadsmönster av 
6000x6000mm. Rummet mellan balkarna och pelarna bekläs med glas eller betong. 
Materialen stål, glas, betong och plast ger i ett tektoniskt arrangemang skala åt byg-
gnadens detaljer. Materialet och utformning återspeglar knutpunkten byggnaden ligger 
på genom att använda sig av det kommersiella eller ny gentrifierade bostadsområde-
nas lätta hus med olika lager i kombination med massiva och monumentala stenhus i 
universitetsstadens och Centrums gamla kvarter. I byggnaden finns flera terrasser som 
ger möjlighet till torg funktioner. För att aktivera dessa torg ligger här verksamhetens två 
matställen på den sydliga sidan finns ett café och på den norra en restaurang. Det finns 
möjlighet att ha evenemang kopplat till torgen som också kan nå utställningsrummen.  
Rörelsen sker utmed byggnaden längst Fyrisån och vidare upp längst ramper. Ramp-
erna ligger utanför byggnadens klimatskal och är öppet för att ge en möjlighet att ta 
sig upp på byggnaden alla tider på dygnet. För att accentuera årstiderna och göra 
ramperna varierade växer på ramperna olika sorter av klätterväxter. Växternas lövverk 
ändrar rampernas rum och byggandens karaktär över tid. Rampen vänder riktning fyra 
gånger varvid utblicksplatåer med plats för tillfälliga utställningar finns vid riktningsän-
dringarna. Från rampen nås också de olika torgen för att slutligen nå byggnadens tak. 
Ovanpå konsthuset finns en grönyta där utblickar ges mot stadsträdgården, slottet och 
domkyrkan. Tanken är att härifrån också kunna finna platser för ett betraktande av 
stadens siluett samtidigt som byggnaden tar sig en ödmjuk del i den.
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Konstmuseum Uppsala
Uppsala stad är Sveriges fjärde största och befinner sig i utveckling. Det byggs och exploateras mycket och 
det blir påtagligt när centrum och centralt belägna gamla industriområden exploateras och omorganiseras 
för att möta samtidens behov av modern stad och mötesplatser. Staden Uppsala har en stark akademisk 
historia den är känd som nordens äldsta universitetsstad och har ett stort flöde av studenter. Staden är också 
kyrkligt centrum vilket domkyrkan manifesterar den tillsammans med slottet ger Uppsalas karaktäristiska 
stadssiluett. Fyrisån som också ger en stark karaktär till Uppsala fungerar även som en delare av den väst-
liga akademistaden och den östliga övriga staden. Väster om Fyrisån reser sig Uppsalaåsen på vilken också 
slottet är byggt. Fyrisån som följer åsens riktning slingrar sig igenom stadens centrala delar och äger en stor 
del till stadens befinnande. Via vattnet har möjlighet till kommunikation såväl som till sanitära funktioner gett 
förutsättning för att staden har växt runt ån. Fyrisåns rum ger staden sin karaktär av liv, ljudet doften och vat-
tenspegeln som ån ger smyger sig in i staden och bildar ett naturligt lugn på båda sidor om ån. Här vid ån 
med utblick mot åsen, slottet, domkyrkan, mellan universitetsstaden, kommersstaden och stadsparken ligger 
Konstmuseum Uppsala. Den visar stadens kärna och är en byggnad som smälter ihop stadens olika delar 
med tiden.
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