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Om Uppsala:
Vattnet genom Uppsala har varit och är fortfarande ett av de mest betydande land-
skapselementet för staden. Ån delar upp staden i en västlig och en östlig del. 
Den västliga delen är centrum för stadens akademiska, religiösa och politiska 
institutioner. Den östliga har en historiskt borgerlig karaktär och består av 
kommersiellt centrum, centralstation och bostäder. Även om staden delas av ån är 
det också den som binder den samman. Rummet mellan åns sidor är därför särskilt 
viktigt för Uppsalas karaktär.

Om platsen vid ån:
Tomten ligger på gångavstånd från centralstationen och det kommersiella centru-
met, universitetsområdet. Den ligger precis där staden mynnar ut i industriom-
råde och där stadsträdgården börjar. De två sidorna har olika karaktär. Den östra 
sidan karaktäriseras av sitt läge precis utanför stadens rutnät och av sina öppna 
ytor som används som parkering. Det som starkast formar platsen är kajens rikt-
ning som tas upp av bebyggelsen närmast ån, och av cykel- och gångbanorna närmast 
kajen. Den västra sidan är parksidan. Här fi nns en starkt rumsskapande allé som 
ansluter till årummet inifrån parken och bidrar till att defi niera årummet. Det 
fi nns två broar i närheten av platsen. Dessa broars funktion är främst för trans-
port och är inte gjorda för att stanna till på.  Längs med båda sidor av ån lig-
ger mindre kryssningsbåtar och några husbåtar.

Om museets organisation:
Museet är uppdelat på två sidor av ån och kopplas samman av ett brorum. På den 
västra sidan ligger en konsthallsdel för temporära utställningar. På östra sidan 
fi nns Uppsala konstmuseums samlingar med grafi k och äldre måleri. Brorummet är en 
integrerad del av museibyggnaden och blir genom kopplingen till de två entréerna 
en semi-offentligt del av byggnaden. Den östliga entrén har en liten reception 
och i källarplan ligger det större kapprummet och toaletter. Den västliga entrén 
är delad museishop och biljettkassa. I anslutning till entréerna ligger i mark-
plan café, bar och hörsal. På det övre planet fi nns, bibliotek med utblick över 
parken och restaurang med utblick över ån. Kontor och verkstäder ligger separerat 
från de övriga funktionerna. Huvudvolymerna i museet kilar in sig mellan träden 
i parken på västra sidan och linjerar med tullhusets fasad på den östra. Det enda 
som bryter den linjen är entrévolymerna som ansluter till bron. Därigenom och 
genom de höga ljusschakten ovanför trapporna markeras ingångarna för museet.

Om fasaden och mötet med omgivningen:
Den kopparhaltiga, blanka mässingen i fasaden plockar upp Uppsalas sobra gula 
och röda färger och blir en accentfärg. Mässingen har ett tunt oxidlager som gör 
att den inte patineras som annan mässing.  Oxidlagret blir tjockare med tiden 
och ger en matt yta efter ett tag. De långa högresta fasaderna har möblering och 
lågt sittande fönster i markplan och de planterade träden ger en kontrast till 
volymernas strikta formspråk.

Om ljuset i utställningshallarna:
De olika museidelarna ska visa olika typer av konst och har därför olika typer av 
dagsljusintag. Alla takljusen vänder mot nordväst för att få ett jämnt ljus över 
dygnet och året. Utställningshallen för temporära utställningar har två olika 
typer av ljusintag: Ett tredelat lägre sågtak och ett högre pulpettak. De sitter 
växelvis och skapar en sekvens av lägre rum med dovt ljus som övergår i högre rum 
med starkare ljus. Ljuset ger därför olika typer av rum i det större rummet, rum 
som har olika karaktär och kan användas på olika sätt. De lägre för kan användas 
för bild och de högre för skulptur. Utställningshallen för samlingarna har ett 
högt, jämnt ljus som ska lysa upp den dubbelhöga volymens tavelväggar.

Uppsala konsthall och samlingar.

- av Petter Wallin, åk 3 arkitekturskolan KTH, vt 2014.
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