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För att nå ut med konsten till Uppsalas befolkn-
ing ska det nya konstmuseet bli tillgängligt och 
inbjudande. Placerad vid Fyrisån, på gränslan-
det mellan Uppsalas stadskärna, industriområdet 
och stadsparken, är den synlig och lätttillgäng-
lig från alla håll och lyfter ett område som tidig-
are bara har varit en plats människor passerar.  
 

och cyklister. Byggnaden placeras därför strat-
egiskt för att inte blockera något gångstråk men 
samtidigt ta vara på dessa för att locka besökare. 

vägar; ytterligare en bro över Fyrisån som förbinder 
stadsträdgården med museét, och genvägar över 
och igenom själva byggnaden.
 
Projektets två ledord är tillgänglighet och upplev-
else. Uppsalas konstmuseum ska vara en plats för 
alla och en plats som man gärna återvänder till. Där-

-
seum. Biblioteket och konstpedagogiken kan nås 
separat en halv våning under byggnaden. Restau-
rangen i gatunivå med utsikt över ån erbjuder män-
niskorna som jobbar i industriområdet ett lockande 
lunchalternativ och hörsalen ovanför restaurangen 
kan både nyttjas av museet, hyras ut och använ-
das som eventsal och nattklubb - något som passar 
Uppsalas studenter. Även caféet på husets översta 
våning och torget med sittrappa mot vattnet ger 
stadens många ungdomar nya platser att vistas på.  
 
Genom ramperna som bildar landskapsliknande 
plan och entrér från alla håll blir byggnaden lätt-
tillgänglig och en del av sin omkringliggande 
miljö. Från gatunivå slingrar sig ramperna upp 
längs de två huskropparna som en förlängning 
av gatan, där konstutställningsrummen blir olika 
stopp längs vägen. Ramperna som omger byg-
gnaden omges i sin tur av en glasfasad som ska-
par ett  halvklimatiserat rum mellan ute och inne. 
Utifrån kan man se människor gå in och ut mel-
lan de olika utställningssalarna vilket väcker ny-

 
 
Samtliga ramper och lutande golv är hand-
kappsanpassade med rätt lutning och viloplan-
er. Detta gör att alla kan få samma upplevelse, 
från rullstolsbunden till förälder med barnvagn -  
alla är lika välkomna.

UPPSALA KONSTMUSEUM 
Ett museum för alla
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BUTIK, BIBLIOTEK, KONSTPEDAGOGIK, KONTOR, PERSONAL, 

RESTAURANG, 
HÖRSAL, EVENT

KONSTUTSTÄLLNING

TILLGÄNGLIGHET UPPLEVELSE
- MULTIFUNKTIONELLT
- PLATSER ATT VISTAS PÅ
- ÖPPET I GATUPLAN
- VARIERANDE RUM

- LÄGE I STADEN
- MÅNGA ENTRÉER
- RAMPER
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Sektion 1:200

FaF sas der 1:4000



PLAN 0 (GATUPLAN)   1:300



PLAN 1  1:300

PLAN -1   1:300



PLAN 4   1:300 PLAN 3  1:300

PLAN 2   1:300 KÄLLARPLAN  1:300



Glastak
Glasbalk

Taklucka för 
ventilering

Ihopsvetsade 
stålbalkar

Stålpelare

Finslipat terrazogolv 
Isolering cellplast 150 
Platsgjuten betong 260 
Innertak 
 

Lampa 

Glasbalk

Platsgjuten betong, obe-
handlad, 350 
Isolering cellplast 150 
Yttre vägg 50 
 

Ventilgaller 

Platsgjuten betong 400 
Isolering cellplast 150 
Makadam 
Fiberduk 




