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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-02-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 58  

Fördjupat förhandlingsuppdrag kring Uppsala 
slott som en plats för konst, kunskap och 
rekreation 

KSN-2018-1069 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att fortsätta förhandla med Statens fastighetsverk om utveckling av Uppsala 
slott och omgivande parkområde som en plats för konst, kunskap och 

rekreation inklusive lokalisering av Uppsala konstmuseum i enlighet med 

ärendets bilaga 1, 

2. att fördjupa diskussionerna med Upplandsmuseet, Gustavianum, Carolina 
Rediviva, Uppsala Linneanska trädgårdar och inkludera andra aktörer så som 

Svenska kyrkan och Industriminnesföreningen kring samarbeten med syftet 
att tillskapa ambitionen i enlighet med ärendets bilaga 1, 

3. att bjuda in Uppsalas konst- och kulturliv till dialog kring utvecklingen av 

Uppsala konstmuseum, historiskt centrum och ambulerande 
konsthallverksamhet i enlighet med ärendets bilaga 1,  

4. att bjuda in Uppsalas näringsliv till dialog om hur de kan bidra i utvecklingen 
av Slottsområdet, historiskt centrum och ambulerande konsthallsverksamhet,  

5. att i samråd med kulturnämnden utreda förutsättningarna för genomförandet 

av historiskt centrum och ambulerande konsthallsverksamhet med stegvis 

start, 
6. att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden utreda förutsättningarna 

för genomförandet av handlingsplanen för slottsparken i ärendets bilaga 2 

med stegvis start, 
7. att förslag till slutligt beslut ska underställas kommunfullmäktige för beslut 

inom ramen för Mål och budget, samt 
8. att utifrån ett tillgänglighets och ekonomiskt perspektiv inte gå vidare i 

förhandlingar med Uppsala akademiförvaltning vad gäller Uppsala 

konstmuseums framtida placering i kvarteret Kaniken. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-02-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Sammanfattning 

Den 27 maj 2020 §140 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
kommunledningskontoret att förhandla med respektive fastighetsägare i syfte att 
lokalisera Uppsala konstmuseum vid Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken. Den 16 

december 2020 §340 beslutade kommunstyrelsen att remittera de förslag som 

förhandlingarna resulterat i till kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden 
utifrån förlagens påverkan inom nämndernas ansvarsområden. Allmänheten inbjöds 
att inkomma med synpunkter på förslagen fram till den 17 januari 2021.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att förhandlingarna med Statens fastighetsverk ska 
fortsätta med utgångspunkten att Uppsala konstmuseum ska lokaliseras till Uppsala 

slott. Samtidigt ska slottet och den omgivande parken utvecklas som besöksmål. 

Resultatet av förhandlingarna ska hanteras inom kommunfullmäktiges beslut om Mål 

och budget. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2020 

• Bilaga 1, Uppsala slott – en plats för konst, kunskap och rekreation 

• Bilaga 2, Utvecklingsplan Morgondagens levande Slottspark 

• Bilaga 3, Utredning tillgänglig förbindelse 

• Bilaga 4, Komplettering gällande slottet 

• Bilaga 5, Komplettering gällande Kaniken 

• Bilaga 6, Yttrande från kulturnämnden 

• Bilaga 7, Yttrande från gatu- och samhällsmiljönämnden 

• Bilaga 8, Sammanställning av inkomna synpunkter dec-jan 2020-2021 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 

(1) att avslå att-satserna 1-3 och 6, 

(2) att bifalla att-satserna 4 och 5, samt 
(3) att ändra att-sats 7 till ”att föreliggande förslag till beslut skall underställas 
kommunfullmäktige”. 

Therez Almerfors (M), Rickard Malmström (MP) och Jonas Petersson (C) yrkar: 
(1) att avslå attsatserna 1-5 samt 7, 
(2) att ärendet om lokalisering av nytt konstmuseum skall avgöras av 

kommunfullmäktige och inte slutligen av kommunstyrelsen, 

(3) att ärendet kompletteras med utredningens underlag gällande Kaniken, samt 

(4) att fortsätta förhandla med Akademiförvaltningen i syfte att lokalisera ett nytt 
konstmuseum i kvarteret Kaniken. 



Sida 6 (16) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-02-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Therez Almerfors (M) med fleras yrkanden. 

Mohamad Hassan (L) yrkar ändring med: 
(1) att fördjupa diskussionerna med Upplandsmuseet, Gustavianum, Carolina Rediviva, 
Uppsala Linneanska trädgårdar och inkludera andra aktörer, som till exempel Svenska 

Kyrkan, kring samarbeten med syftet att tillskapa ambitionen i enlighet med ärendets 

bilaga 1, 

(2) att utifrån ett tillgänglighets och ekonomiskt perspektiv inte gå vidare i förhandlingar 
med Uppsala akademiförvaltning vad gäller Uppsala konstmuseums framtida placering i 

kvarteret Kaniken. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från Mohamad Hassan (L): 

(1) att lägga till industriminnesföreningen i att-sats 2. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först föreliggande förslags andra att-sats (2) mot Mohamad Hassans 

(L) och Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande gällande detsamma och finner att 

arbetsutskottet bifaller ändringsyrkandena. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags första att-sats (1) mot avslag och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter reviderat förslag till andra att-sats (2) mot avslag och finner 
att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags tredje att-sats (3) mot avslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags fjärde att-sats (4) mot avslag och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags femte att-sats (5) mot avslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags sjätte att-sats (6) mot avslag och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags sjunde att-sats (7) mot Jonas 

Segersams (KD) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande 

förslag. 

Ordförande ställer därefter Mohamad Hassans (L) tilläggsyrkande (2) mot avslag och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras andra tilläggsyrkande (2) 
mot avslag och finner att arbetsutskottet avslår detsamma. 
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Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras tredje tilläggsyrkande (3) 
mot avslag och finner att arbetsutskottet avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Therez Almerfors (M) med fleras fjärde tilläggsyrkande (2) 
mot avslag och finner att arbetsutskottet avslår detsamma. 

Reservationer 

Therez Almerfors (M) och Rickard Malmström (MP) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande med motiveringen: 
Ärendet ska avgöras av fullmäktige 
Av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. 

Vi anser att ställningstagandet om var Uppsala kommuns konstmuseum skall placeras är 

en fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt, för Uppsala kommun. Fullmäktige 

skall därför fatta det beslutet. 
Uppsala kommun har en stolt tradition att behandla frågor om landmärken för 

kommunen i fullmäktige; placeringen av Uppsala Konsert- och kongress är ett jämförbart 

exempel. Olika broar över Fyrisån ett annat. 

Genom en debatt i fullmäktige ges frågan den mångsidiga belysning den förtjänar och 
argumenten slipas, vänds och vrids på. När fullmäktige sedan fattar beslut har samtliga 

partier, som företräder kommunens medborgare, kunnat ta ställning. Så är inte fallet om 

ärendet beslutas endast av kommunstyrelsen. 

Ärendet ska kompletteras 
Ärendet som föreläggs kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut innehåller inte 
underlag utvisande de båda olika lokaliseringsalternativen och är enligt vår mening 

ensidigt för slottet. För att kommunstyrelsen på ett rättvisande sätt ska kunna ta 
ställning i ärendet måste ärendet innehålla jämförbara beskrivningar av båda 

placeringsalternativen. En komplettering av ärendet måste därför ske innan ärendet kan 

behandlas av kommunstyrelsen. 

Fortsatt förhandling 

Det finns goda förutsättningar att nå goda förhandlingsresultat med 

Akademiförvaltningen om ett nytt museum i kv Kaniken- resultat som leder till bättre 
resultat för Uppsala kommun än de som hittills redovisats. Förhandlingarna med 
Akademiförvaltningen bör därför fortsätta. 

Rickard Malmström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
hänvisning till det beslutsunderlag som kommunstyrelsen behandlade i beslutet 16 

december 2021 § 331. 

Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Centerpartiet förordar att Uppsala konstmuseum ska förläggas till kvarteret Kaniken i 
centrala Uppsala. Kaniken är en större, mer centralt belägen och mer tillgänglig lokal än 

https://www.uppsala.se/contentassets/7c71aecbf3f7466b90e646b8182ee25f/22.-remiss-angaende-uppsala-kommuns-framtida-konstverksamhet.pdf
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Uppsala slott vilket borgar för en bättre och mer välbesökt konstverksamhet. Ett 
konstmuseum i detta läge skulle dessutom innebära ett lyft inte bara för kulturen utan 
också för restauranger, kaféer och butiker längs med åstråket. 

Centerpartiet skulle ha förordat Kaniken-alternativet oavsett vilka åtgärder som 
föreslagits för Uppsala slott. Sedan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna 
presenterat sin vision för Uppsala slott, vilken innebär massiva ingrepp i den känsliga 

kulturhistoriska slottsmiljön, har det emellertid blivit minst lika angeläget att se till att 

konstmuseet inte hamnar på Uppsala slott, som det är att det hamnar i Kaniken. Vi anser 
att ett konstmuseum lyfta kulturen, inte fördärva kulturhistorien. 

Slottet och den omgivande slottsparken ligger vidare på en av Uppsalaåsens allra 
känsligaste delar, och eventuella misstag eller olyckor i samband med byggnation på 

platsen kan få förödande konsekvenser både för Uppsalas vattenförsörjning och för djur 
och natur längs med Fyrisån. Att uppföra en hög och smal byggnad såsom en fristående 

hissobelisk i detta område är synnerligen olämpligt. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

En av kommunen bekostad ombyggnad av Uppsala slott har plötsligt blivit 

förutsättningen för utveckling av Uppsalas konstmuseum. I besluten kastas in skrivningar 
om samverkan med Upplandsmuséet och andra parter, i stället för att göra ett omtag 

och undersöka en sammanslagning mellan Uppsala konstmuseum och Upplandsmuséet, 
något som Eva Schöld föreslog i sin utredning redan 2011. 
Vi anser därför att det är dags att sätta punkt för det här ovärdiga spelet och yrkade 

därför i huvudsak avslag på förslaget. 
Vi har dock hela tiden varit för att utveckla Uppsala slott som besöksmål, och kan därför 

tänka oss att gå vidare med diskussionerna runt historiskt centrum, utan att lägga tre 
gånger så mycket pengar per år på ett utökat konstmuseum. På samma sätt ligger 

förslaget om en konsthall på stan i linje med vår motion från 2018, och något som vi anser 
kan utredas av kulturnämnden. 

Med tanke på att det inte längre finns någon majoritet för förslaget om utökat 
konstmuseum på slottet, anser vi också att frågan bör avgöras av kommunfullmäktige så 

att vi kan avbryta de här dåligt förankrade planerna. 

Särskilt yttrande 

Mohamad Hassan (L) lämnar ett särskilt yttrade: 
Liberalerna gick till val på att fatta beslut om det framtida konstmuseet och att utveckla 
slottet under mandatperioden. Ärendet som KSAU nu hanterat är i linje med vad partiet 
anser och vi ställer oss bakom beslutet att skapa ett nytt och modernt konstmuseum i 
slottet samtidigt som andra verksamheter utvecklas, som bland annat ett historiskt 

centrum med stads-, arbetar- och näringslivshistoria. Vi vill visa upp den historia som 
skapats av stadens invånare, ett förflutet att vara stolt över och som behöver få en plats i 

vår gemensamma berättelse om Uppsala. Vi måste värna och ta vara på stadens silhuett 
med slottet dess kringliggande kulturhistoriskt värdefulla miljö. 
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Liberalerna ser fram emot alla de samarbeten som finns uppradade i beslutsunderlaget 
och även andra potentiella samarbeten. Universiteten, Upplandsmuseet, Gustavianum, 
Carolina Rediviva, Uppsala Linneanska trädgårdar, Uppsalas konst- och kulturliv, 

Svenska Kyrkan, Industriminnesföreningen och Uppsalas näringsliv är alla viktiga aktörer 
för att konstmuseet tillsammans med hela slottsområdet ska utvecklas till det som 
området egentligen borde ha varit sedan länge, en destination bestående av högklassiga 

verksamheter med ett kvalitativt konstmuseum i centrum. 

Mot slottet ställdes alternativet Kaniken som Liberalerna anser är ett sämre förslag. 
Kanikens främsta fördel är att det ligger lokaliserat på Västra Ågatan, där slutar också 

alla fördelar. Möjligheten till utveckling, expansion, säkra leveranser och tillgänglighet är 
sämre än på slottet. I grund och botten handlar det om att välja det alternativ som är 

bäst för konsten. Därför står inte valet för Liberalerna mellan Kaniken och slottet, utan 
mellan slottet i enlighet med den vision som presenterats i ärendet och ett nybyggt 

konstmuseum. 
Liberalerna vill tillvarata den historiska chansen att göra något riktigt bra av 

slottsområdet. Vi vill ha ett konstmuseum på slottet tillsammans med ett historiskt 

centrum, tillgängliggöra parkområdet och göra det till en naturlig del av stadskärnan. 

Om vårt förslag faller i kommunfullmäktige förespråkar Liberalerna då ett nybyggt 
konstmuseum. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Fördjupat förhandlingsuppdrag kring Uppsala 
slott som en plats för konst, kunskap och 
rekreation  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fortsätta förhandla med Statens fastighetsverk om utveckling av Uppsala 

slott och omgivande parkområde som en plats för konst, kunskap och rekreation 
inklusive lokalisering av Uppsala konstmuseum i enlighet med ärendets bilaga 1, 

2. att fördjupa diskussionerna med Upplandsmuseet, Gustavianum, Carolina 

Rediviva, Uppsala Linneanska trädgårdar och inkludera andra aktörer kring 
samarbeten med syftet att tillskapa ambitionen i enlighet med ärendets bilaga 1, 

3. att bjuda in Uppsalas konst- och kulturliv till dialog kring utvecklingen av 

Uppsala konstmuseum, historiskt centrum och ambulerande konsthallverksamhet 
i enlighet med ärendets bilaga 1,  

4. att bjuda in Uppsalas näringsliv till dialog om hur de kan bidra i utvecklingen av 
Slottsområdet, historiskt centrum och ambulerande konsthallsverksamhet,  

5. att i samråd med kulturnämnden utreda förutsättningarna för genomförandet 

av historiskt centrum och ambulerande konsthallsverksamhet med stegvis start, 

6. att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden utreda förutsättningarna för 

genomförandet av handlingsplanen för slottsparken i ärendets bilaga 2 med 
stegvis start, samt 

7. att förslag till slutligt beslut ska underställas kommunfullmäktige för beslut 
inom ramen för Mål och budget. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-02-22 KSN-2018-1069 

  
Handläggare:  

Sofie Blomgren, Patrik Hesselius 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ärendet 

Den 27 maj 2020 §140 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 

kommunledningskontoret att förhandla med respektive fastighetsägare i syfte att 
lokalisera Uppsala konstmuseum vid Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken. Den 16 

december 2020 §340 beslutade kommunstyrelsen att remittera de förslag som 
förhandlingarna resulterat i till kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden 
utifrån förlagens påverkan inom nämndernas ansvarsområden. Allmänheten inbjöds 

att inkomma med synpunkter på förslagen fram till den 17 januari 2021.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att förhandlingarna med Statens fastighetsverk ska 
fortsätta med utgångspunkten att Uppsala konstmuseum ska lokaliseras till Uppsala 

slott. Samtidigt ska slottet och den omgivande parken utvecklas som besöksmål. 
Resultatet av förhandlingarna ska hanteras inom kommunfullmäktiges beslut om Mål 
och budget. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, kulturförvaltningen och 

stadsbyggnadsförvaltningen.  

Ärendet berör beslut kring den fortsatta beredningen av ett ärende som bedöms ha 

positiva effekter för Uppsalas och regionens konst- och kulturliv samt för utvecklingen 

av Uppsala som bostadskommun och besöksmål. Det slutgiltiga beslutet bedöms ha 

positiva effekter sett ur ett barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiv. 

Föredragning 

Den fördjupade utredningen om framtidens konstverksamhet i Uppsala som 
kommunstyrelsen behandlade i maj 2020 pekade ut Uppsala slott som den mest 

lämpliga placeringen för ett framtida konstmuseum samtidigt som kvarteret Kaniken 
bedömdes som en attraktiv plats för en publik verksamhet på grund av det centrala 

läget. I kommunstyrelsens beslut att fortsätta förhandla med fastighetsägarna till de 
två lokaliseringsalternativen listades ett antal behov som måste uppfyllas för att det 

ska vara möjligt att bedriva konstmuseiverksamhet på platserna. Utifrån dessa behov 
fördes förhandlingar med fastighetsägarna som sedan tog fram de förslag som 

kommunstyrelsen beslutade att remittera i december.   

I kulturnämndens yttrande över förslagen framhåller nämnden i bilaga 6 att båda 

förslagen väl tillgodoser de krav och den ambitionsnivå som gjorts gällande för 
konstmuseiverksamheten i tidigare genomförda förstudier. Nämnden ser båda 
lokaliseringarna som bra alternativ för ett nytt konstmuseum men att Kaniken 
ligger mer tillgängligt. För slottets del är det avgörande hur slottsparksområdet 

utformas, att tillgängligheten med kollektivtrafik är tillfredställande och att 

höjdskillnaden från öster överbryggas med exempelvis hiss eller rulltrappa. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden bedömer i sitt yttrande i bilaga 7 att båda 
alternativen är genomförbara med den trafikinfrastruktur som finns på platserna idag. 
Nämnden bedömer att trafik- och angöringsfrågorna för konstmuseet som ett 
attraktivt besöksmål lättare löses vid Uppsala slott. För Kanikens del pekar nämnden 

på att trafikregleringar kommer att behövas på Västra Ågatan med hänsyn till entrén 
från gatan. 
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Bland de 86 svar som kom in från allmänheten på förslagen, bilaga 8, framhålls främst 
läget och tillgängligheten, framförallt från öster, som nackdelar för konstmuseets 
placering på Uppsala slott. Bland fördelarna nämns att slottet och parken erbjuder 

miljöer som kan utvecklas med verksamheten. För Kaniken lyfter många 
synpunktslämnare det centrala läget i staden som den främsta fördelen. Som 
nackdelar framförs att lokalerna i Kaniken inte är byggda för att vara ett konstmuseum, 
att det saknas ytor runt byggnaden och det är svårt för museet att expandera på 
platsen. 

Synpunkterna som inkom under januari sammanfaller delvis de som framkom i de 

dialogmöten, den medborgarundersökning och de intervjuer av museibesökare som 
utredningen genomförde under hösten 2019 och som förelades kommunstyrelsen den 

27 maj 2020.  I medborgarundersökningen som baserades på ett slumpmässigt urval av 
boende i Uppsala tycker sju av tio att innehållet är den viktigaste anledningen för att 

besöka museet.  Bland de äldre så tycker en av fyra att placeringen av museet är viktigt, 

medan få eller inga av exempelvis de förvärvsarbetande och studerande nämner 
placeringen samband med hur man ser på Uppsala konstmuseum.  

Av de boende i Uppsala som angav att man besökt konstmuseet under det senaste året 
var sju av tio uteslutande positiva till besöket. Endast en av tio hade åsikter om 
museets placering. Under intervjuerna med museibesökarna vid slottet framkom det 
även att man tycker det är viktigt med café, restaurang och toaletter. Besökarna säger 

också att de vill umgås och vara i en vacker och mysig miljö, samt att de förväntar sig 

mer om slottets historia. 

Under remisstiden har ytterligare analys och jämförelser vad gäller 
tillgänglighetsaspekter och ekonomi mellan de två lokaliseringsförslagen genomförts.  

För alternativet Uppsala slott så uppfylls redan idag de lagstadgade 

tillgänglighetskraven och enligt förslag från Statens fastighetsverk kommer trappan vid 
huvudingången breddas och kompletteras med en ramp för att lokalerna ska få en 

gemensam och värdig entré för alla besökare. Avlämning och upphämtning med bil, 
buss eller färdtjänst kan göras tryggt och säkert i direkt anslutning till huvudentrén.  

I förslaget från Statens fastighetsverk kring utökade ytor för Uppsala konstmuseum så 
ingår en ombyggnation av den byggnad som idag står på den södra bastionen. Denna 

del, det vill säga det väderskydd som skyddar ruinen, är till största del byggt under 
1940-talet efter en utgrävning som gjordes av det som tidigare var en del av den 

ursprungliga slottsbyggnaden. Förenklat sett är förslaget att taket höjs på den 
nuvarande sten- och träbyggnaden på bastionen. Detta har i samband med tidigare 
handlingar visualiseras i en volymskiss med en vit yta. Förtydligande skisser på 
takhöjningen återfinns i bilaga 4. Enligt Statens fastighetsverk kommer en takhöjning 
och utformning att ske varsamt och dess exakta utformning kommer att sedvanligt 

bedömas i en kommande bygglovsprocess. 

Då Uppsala slott är placerad på toppen av åsen upplever många att den är otillgänglig, 
framförallt om man vill ta sig dit till fots eller med cykel. En lösning med 

tillgängliggjorda gångvägar och en hisslösning direkt in i bastionen från 

busshållplatserna vid Dag Hammarskjölds väg har presenterats av Statens 
fastighetsverk. Den största nivåskillnaden är mellan Nedre Slottsgatan och slottet. Tre 

olika förslag till transportlösningar längs Bleke backe presenteras i bilaga 3. En lösning 
som överbryggar nivåskillnaden är inte bara till nytta för Uppsala slott utan kopplar 
även ihop stadens centrala delar som idag till viss del klyvs av åsen. I den fortsatta 
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processen kommer de olika alternativen mer noggrant analyseras utifrån bland annat 
naturvärden, kulturvärden och vattenskyddsaspekter.  

För alternativet Kaniken har gatu- och samhällsmiljönämnden angett att 
trafikregleringar kommer att behövas på Västra Ågatan med hänsyn till entrén från 
gatan. Vid en analys av hur gaturummet kan behöva förändras för att kunna skapa en 

gemensam och värdig entré så pekar man på att Västra Ågatan behöver enkelriktas 

eller att den görs om till gågata, bilaga 5. Det finns kvarvarande frågetecken kring 
huruvida det ens är möjligt att ha enkelriktad fordonstrafik på Västra Ågatan utifrån 
placering av handikapparkering i gaturummet. Trafikomfördelningar i innerstaden är 

känsliga för trafikregleringsåtgärder. Effekterna för innerstadstrafiken av att göra 
Västra Ågatan enkelriktad eller helt stänga av den för genomgående fordonstrafik 

behöver närmare analyseras i en trafikutredning som omfattar hela innerstaden. 

I samband med de konkretiserade förslagen från Uppsala akademiförvaltning och 
Statens fastighetsverk, inkom de båda fastighetsägarna med indikationer på en 
framtida hyra för förslagen. Hyresindikationen kommer utgöra en bas i de fortsatta 

förhandlingarna. 

Hyresindikationen för Uppsala slott ligger mellan 15,2 – 16,1 miljoner kronor per år. 

Skillnaden mellan den lägsta och den högsta hyresindikationen förklaras av två olika 

alternativ för inlastning. Statens fastighetsverk har inkluderat de byggnadsnära 
tillgänglighetsinvesteringarna i hyresbeloppet, det vill säga även anpassningarna och 
hisslösning mot busshållplatserna vid Dag Hammarskjölds väg. Vid bedömningen av 

Uppsala slott som plats för ett utökat konstmuseum bör även tillgängliggörandet av 

Bleke backe tas med. Om de uppskattade investeringskostnaderna i bilaga 1 antas 
betalas av med ränta under 25 år bedöms årskostnaderna bli för hiss 2,3 miljoner 

kronor, för hiss/rulltrappa 2,7 miljoner kronor och för bergbana 4,7 miljoner kronor. En 
sammanslagen årskostnad med en hiss eller en hiss/rulltrappa skulle således hamna 

mellan 17,5 – 18,8 miljoner kronor per år. 

Hyresindikationen för Kaniken ligger mellan 15,9 – 20,0 miljoner kronor per år. 
Skillnaden mellan den lägsta och den högsta indikationen förklaras bland annat av om 

pålning kommer att behövas i samband med ombyggnationen (likt den som nyligen 
behövdes göras i grannfastigheten Norrlands nation), hur rivningen påverkar 

nuvarande stomme och kostnad för markabeten och konstruktion av entrén. Vid 

bedömningen av Kaniken som plats för ett utökat konstmuseum bör även kostnader 
som kommer uppstå i gaturummet för att kunna uppfylla tillgänglighet och en värdig 

entré inkluderas. Dessa kostnader uppskattas till 15 miljoner kronor och om 
kostnaderna antas betalas av med ränta under 25 år bedöms årskostnaderna bli 0,8 

miljoner kronor per år. Akademiförvaltningen har även angivit att en hyresgaranti för 
tomställda lokaler fram till byggstart behöver erläggas. Dessa uppgår till 4 miljoner 
kronor per år i fyra år om invigning beräknas ske 2028. Om denna kostnad antas 

betalas av med ränta under 25 år bedöms årskostnaderna bli 0,8 miljoner kronor. En 
sammanslagen årskostnad skulle således hamna mellan 17,5 – 21,6 miljoner kronor 

per år. 

Inom kommunstyrelsens ansvar ligger att leda arbetet med och samordna 
utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen 
av hela den kommunala verksamheten. Inom detta ansvar ligger lokalförsörjnings-

ansvaret samt frågor kring Uppsala som en attraktiv bostadsort och som ett 
attraktivt besöksmål.  
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De båda förslagen till nytt konstmuseum har bedömts väl tillgodose de krav och den 
ambitionsnivå som gjorts gällande för konstmuseiverksamheten av kulturnämnden 
och i tidigare förstudier. Vad gäller platsernas olika karaktär finns det både för och 

nackdelar. Ur ekonomisk synvinkel bedöms Uppsala slott få en lägre kostnad och 
samtidigt kommer de investeringar som görs kring slottet bidra till att öka 
områdets attraktivitet som besöksmål och rekreationsområde samt minska 
upplevelsen av åsen som en barriär i den centrala staden. 

Konstmuseet får idag många besökare som vill se mer av slottet och få mer 
information om dess historia. Ett sätt att möta detta önskemål är att inrätta ett 

historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet. Uppsala kommun har 
idag inga samlingar kring Uppsalas historia, men ett historiskt centrum kan i ett 

samarbete med exempelvis Upplandsmuseet, Gustavianum, Uppsalas två 
universitet, Stadsarkivet, Folkrörelsearkivet, Domkyrkan, Rikssalsstiftelsen, 

Industriminnesföreningen med flera skapa relevanta och intresseskapande 

utställningar. En styrka med att ha ett historiskt centrum vid slottet är att det 
kommer ligga mitt i den historiska miljön med en direkt närhet till andra historiskt 
relevanta byggnader och platser. 

En samlokalisering av ett historiskt center tillsammans med Uppsala konstmuseum 
gör att flertalet ytor kan delas, exempelvis reception, café, toaletter, inlastning och 
verkstad. Synergieffekterna ligger inte bara i samutnyttjande av lokalytor utan även 

i gemensamma personella resurser. Ett historiskt center som är samlokaliserat med 

Uppsala konstmuseum på slottet bedöms behöva 500 kvadratmeter utöver 
konstmuseets ytor och den årliga kostnaden bedöms uppgå till 5 miljoner kronor. 
Att inrätta ett historiskt centrum vid Uppsala slott utan samlokalisering med 

konstmuseet bedöms ha en årlig kostnad på 9 miljoner kronor. 

Under det senaste årens utredningsarbete har det inkommit många synpunkter om 

att det saknas en centralt placerad mötes- och utställningsplats för Uppsalas 
konstnärer och konstintresserade personer. För att möta dessa önskemål föreslås 
inrättande av en mindre permanent konsthall i annat läge än konstmuseet som 

komplement till kommunens befintliga satsningar på Walmstedtska gården, 

konstnärsateljéer i Ulleråker och Gottsunda, stipendier till konstnärer, stöd till 
konstnärsföreningar samt finansiering av konstnärsmuseet och 

konsthallsverksamheten Bror Hjorths hus.  

Kommunens konstverksamhet skulle med fördel kunna utvecklas med en 

ambulerande konsthallsverksamhet i lokaler som för tillfället står tomma. Ett 
sådant samarbete med Uppsalas fastighetsägare möjliggör utställningar på 

temporära platser för att bredda utbudet och låta konsten komma närmare 
Uppsalabornas hem. Ytor i direkt anslutning till kommunens kulturhus/bibliotek 
skulle kunna tas i anspråk för att möjliggöra utställningsverksamhet i hela 

kommunen och därmed nå ut ännu bredare.  

Uppsala konstmuseums verksamhet är primärt att ställa ut och vårda de egna 
samlingarna, samt att genom inlån av konst med verkshöjd erbjuda boende i 

Uppsala och besökare utställningsverksamhet av hög kvalitet. 

Kopplingen mellan Uppsala slott och området nedanför slottet mot ån samt till 

Botaniska trädgården och Carolinaparken är stark. Slottet har sedan det uppfördes 
haft grönområden och trädgårdar på alla sidor om slottet. Ambitionen i Uppsala 
har sedan länge varit att koppla ihop och tillgängliggöra parkområdena även 

utanför den egentliga slottsbacken med slottsområdet samtidigt som områdena 
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fått delvis nya användningsområden. Uppsala kommun ansvarar för 
Stadsträdgården och området kring Svandammen och arbetar kontinuerligt med 
att dessa områden ska vara tillgängliga för boenden och besökare. Uppsala 

kommun har också ett avtal med Uppsala universitet om ett samarbete kring de 
Linneanska trädgårdarna med syfte att göra dessa tillgängliga för boenden och 
besökare. Genom att utveckla slottsparken och underlätta för förflyttningar genom 
parken på olika sätt knyts viktiga rekreationsområden i centrala Uppsala samman 
som både lyfter fram kulturarvet och säkerställer att viktiga grönytor bevaras, 

utvecklas och tillgängliggörs. Idag är Stadsträdgården hårt belastad med stort 
slitage som följd. I och med att Uppsala växer behöver Stadsträdgården avlastas 
vilket parkområdet runt slottet kan göra om det görs mer attraktivt och tillgängligt.  

Stadsbyggnadsförvaltningen och Statens fastighetsverk har tagit fram den 
gemensamma utvecklingsplan för parkområdet runt slottet som kommunstyrelsen 

beslutade att ta fram den 16 december 2020 §339. Syftet med handlingsplanen är att 

visa hur Slottsparken kan utvecklas till en mer attraktiv och tillgänglig park med 
utgångspunkt i parkens historia och med hänsyn till skyddsbestämmelserna. 
Områdets centrala läge, spännande topografi, uppvuxna grönska och intressanta 
historia ger Slottsparken förutsättningar som offentlig park för Uppsalabor, turister och 

besökare till bland annat Uppsala konstmuseum vid sin nuvarande placering. 

Uppdraget redovisas i bilaga 2.  

En placering av Uppsala konstmuseum på Uppsala slott tillsammans med ett historiskt 

centrum integrerat med en tillgängliggjord parkmiljö med konst i attraktiva 
omgivningar är också i linje med intentionerna samlade inom politikområdet 
”gestaltad livsmiljö”. I av riksdagen antagna mål framhålls att estetiska, konstnärliga 

och kulturhistoriska värden har stor betydelse för att förstå historiska sammanhang. 
Det bidrar till att skapa, stärka och utveckla platsers särdrag och kvaliteter och som bör 

tillgängliggöras för alla. (Prop. 2017/18:110) 

Uppsalas kulturarv lockar både boende i Uppsala och besökare. Stadens största 
besöksmål är Domkyrkan med över 600 000 besökare per år. Turiststråket sträcker sig 

från Linnéträdgården över Upplandmuseet, Domkyrkan och Gustavianum till Uppsala 

slott och sedan vidare genom Botaniska trädgårdarna till Evolutionsmuseet och Bror 
Hjorts hus. En satsning på att stärka attraktiviteten i och kring Uppsala slott kommer 

självfallet gynna de samlade besöksmålen, men framförallt kommer ett läge i en 
attraktiv miljö stärka konstens plats i Uppsala. 

Ur ett besöksnäringsperspektiv bedöms en placering av Uppsala konstmuseum vid 
Uppsala slott tillsammans med ett historiskt centrum, en permanent slottsutställning 

och en satsning på att skapa en attraktiv slottspark bidra till att öka Uppsalas 
attraktivitet. Flertalet av Uppsalas besökare kommer via turistbuss och stannar för ett 
kortare besök och åker sedan vidare. En förstärkning och breddning av upplevelserna i 

Uppsala kan få fler att stanna för övernattning och ge turistekonomiska effekter. 

Uppsala konstmuseum bidrar redan idag till stadens kulturutbud och konsten adderar 
intryckt vid besök till Uppsala slott. Museets placering vid slottet fyller även en annan 

viktig funktion, det är idag den enda lokal där man kan komma in i Uppsala slott om 
man inte blivit inbjuden till några av de andra stängda verksamheter som finns i slottet. 
Förutom att kunna ta del av konsten och se slottets interiör erbjuder museet även ett 

café och toaletter. Om Uppsala konstmuseum skulle flytta från slottet behöver 
lokalerna fyllas av annan publik verksamhet med motsvarande funktioner för att inte 
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en av länkarna i Uppsalas turiststråk förlorar i attraktion och påverkar upplevelsen av 
helheten. 

Utifrån en samlad bedömning föreslås att förhandlingarna med Statens fastighetsverk 
fortsätter med inriktning att utveckla Uppsala slott och omgivande parkområde till en 
plats för konst, kunskap och rekreation och som inkluderar en lokalisering av Uppsala 

konstmuseum. Förslaget som förhandlingarna ska utgå ifrån redovisas i bilaga 1.  

Under utredningens arbete har, i enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen, 
diskussioner förts med Upplandsmuseet, Gustavianum, Carolina Rediviva och Uppsala 
Linneanska trädgårdar kring möjliga samarbeten i samband med ett expanderat 
konstmuseum. Dessa aktörer har visat intresse kring det samlade förslaget kring 

Uppsala slott. Diskussionen med dessa aktörer föreslås fördjupas och breddas till att 

inkludera fler aktörer.  

Konsten engagerar, vilket inte minst har visat sig i den offentliga diskussion som varit 
under många år kring ett expanderat konstmuseum och dess placering i staden. Många 
synpunkter och förlag som inkommit berör önskan om en konsthallverksamhet med 

”slink-in-läge” på fler och olika platser i staden för att skapa en breddad tillgänglighet 
för det lokala konstlivet. För att kunna fånga upp utvecklingsidéer kring framtida 

verksamheter föreslås att Uppsalas konst- och kulturliv bjuds in till vidare dialog kring 

utvecklingen ambulerande konsthallverksamhet och temporära konstprojekt. 

En dialog med Uppsalas näringsliv bedöms kunna bidra till att tillskapa ambitionen i 

förslaget om Uppsala slott som en plats för konst, kunskap och rekreation, både med 
förslag kring kopplingar till näringslivets befintliga verksamheter, men även med 
förslag kring utvecklingen av platsen.  

Mot bakgrund av en ambition att initiera etablering av en ambulerande 

konsthallsverksamhet och ett historiskt centrum under de kommande åren föreslås 
kommunstyrelsen att i samråd med kulturnämnden utreda förutsättningarna för 

genomförandet av dessa verksamheter med stegvis start. Utifrån ambitionen att med 
stegvis start tillskapa slottsparken som ett tillgängligt och att attraktivt 

rekreationsområde föreslås att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden utreda 

förutsättningarna för genomförandet av handlingsplanen för slottsparken.  

Resultaten av kommunstyrelsens fortsatta beredning och förhandlingarna med 
Statens fastighetsverk ska ligga till grund för ett förslag till slutligt beslut, vilket 

kommer underställas kommunfullmäktige för beslut i Mål och budget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader och omdisponering inom budgetramarna kommer presenteras i samband 
med förslag till slutgiltigt beslut inom ramen för Mål och budget.  

Externa kostnader för fortsatt förhandlingsarbete bedöms uppgå till 1 miljon kronor 

som belastar kommunstyrelsen inom befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2020 

• Bilaga 1, Uppsala slott – en plats för konst, kunskap och rekreation 

• Bilaga 2, Utvecklingsplan Morgondagens levande Slottspark 

• Bilaga 3, Utredning tillgänglig förbindelse 
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• Bilaga 4, Komplettering gällande slottet 

• Bilaga 5, Komplettering gällande Kaniken 

• Bilaga 6, Yttrande från kulturnämnden 

• Bilaga 7, Yttrande från gatu- och samhällsmiljönämnden 

• Bilaga 8, Sammanställning av inkomna synpunkter dec-jan 2020-2021 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Detta dokument är en sammanställning av förslaget gällande hur 

Uppsala slott kan bli en plats för konst, kunskap och rekreation samt hur 

konstmuseets verksamhet kan stärkas. I bildintroduktionen som inleder 

dokumentet finns förklaringar av förslaget kombinerat med visionsbilder 

som inkommit under utredningen. Förstudiearbetet gällande lokalerna 

har fokuserat på funktion och innehåll, inga beslutade exteriöra uttryck 

finns i förslagen på hur exempelvis byggnaden på Södra bastionen ska se 

ut eller hur en tillgänglighetsförbindelse på östra sidan kan gestaltas.  

 

Innehåll 

1. Bildintroduktion 

2. Sammanfattning av förslaget 
3. Utökad verksamhet och dubbel lokalyta för Uppsala konstmuseum 

4. Uppsala Historiskt Centrum och slottsutställning 

5. Samarbeten och samverkan 
6. Morgondagens levande slottspark 
7. Vad händer nu? 



1. Ny entréhall
Dagens entré får en ny 
generös trappa, en gång ritad 
för slottet. Trappan kan också 
användas som läktare vid 
vernissager och evenemang. 

I rummet finns också reception, 
butik och hissar.  

2. Länkbyggnad
För att förflytta sig mellan 
huskropparna i museet byggs 
en glasgång ovanpå Kung Jans 
Port. Här får besökarna 
utblickar åt både norr och 
söder och det finns möjlig-
het att gå ut på en terrass. 
Gången är tillräckligt bred 
för att det ska kunna ställas 
ut skulpturer eller möble-
ras med mindre cafébord.  

3. Södra bastionen
Gräsgården på den Södra 
bastionen kan vara en plats för 
café, utställningar och 
evenemang. 

Det är det låga taket som 
skymtar bakom tornet som 
föreslås höjas och få en ny s.k. 
avtäckning, dvs nytt väder-
skydd.

Gräsytan på bilden var en gång 
kunglig trädgård. 

Foto: Stewen Quigley, feb 2021

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV
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4. Dagens avtäckning på 
Södra bastionen
Väderskyddet som täcker 
Södra bastionen idag sett från 
Borggården. Väderskyddet var 
inte tänkt som en långsiktig 
eller permanent lösning när 
det sattes upp på 40-talet. I 
förslaget höjs väderskydden 
upp till den ursprungliga 
takhöjden från 1600-talet och 
standarden förbättras.  

5. Ny stor utställningsal
De nya lokalerna i Södra bas-
tionen är klimatiserade och 
säkra för att inlån av konst-
verk ska kunna göras. De är 
också flexibla för att kunna 
möta de behov utställande 
konstnärer har. 

Storleken är att jämfö-
ra med Rikssalen och 
takhöjden är 6 meter. 

6. Flexibel yta
Murverken från den gamla 
ruinen kan vara synliga el-
ler täckas beroende på ut-
sällning. Även fönstren kan 
täckas vid behov. I öppet läge 
bjuder se på utblickar mot Gu-
nillaklockan, Domkyrkan och 
Botaniska trädgården. 

Foto: Inga-Lill Ekberg

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV
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7. Café i tornrummet
Glasgången, nya utställnings-
salen och tornrummet åter-
skapar, vad gäller volym och 
rumshöjd, de salar som en 
gång fanns i det slott som nu är 
ruin. Från tornrummet når 
besökaren den stora utemiljö 
som finns på Gräsgården. 

Tornrummet nås enkelt från 
både slottsutställningen och 
konstmuseet. 

8. Utställningsyta m.m.
Tornrummet kan även 
användas som utställnings-
yta, för performance, 
bröllop eller andra aktiviteter. 

9. Nedre entrén
I den nedre entrén som ligger 
i Södra bastionen kan man nå 
flera funktioner och lokaler, till 
exempel en  slottsutställng. 
Utanför konstmuseets 
öppettider kan denna entré 
användas för att nå bland 
annat tornrummet och den 
stora utemiljön på 
Gräsgården vilket möjliggör 
uthyrning av delar av lokalerna 
till möten och evenemang. 

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV
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10. Tillgänglig entré
På Borggården finns museets 
huvudentré som är tillgänglig 
för funktionshindrade. En ramp 
följer fasaden och 
trappan breddas.

Här finns parkeringsplatser för 
funktionshindrade, 
cyklar, uteserveringar, konst 
och en tydlig annonsering av 
pågående verksamhet.   

11. Många vägar 
upp till slottet
Slottet vänder sig åt alla håll. 
Då är det viktigt att man också 
kan nå slottet enkelt från alla 
håll. De blå pilarna markerar 
nya tillgängliga kopplingar, 
beige pilar befintliga 
kopplingar.

12. Tillgänglighet från 
Dag Hammarskjölds väg
Från busshållsplatsen vid Dag 
Hammarskjölds väg är det 
enkelt att ta sig direkt in i Södra 
bastionen och via en hiss upp 
till Borggårdens nivå.  
Anslutande gångväg leder till 
ett nytt gångstråk längs med 
bastionens södra sida.
På den norra sidan finns en 
ramp med vilplan upp till 
Borggården. 

Illustration: 
Lewan arkitektkontor, SFV

Illustration: Nivå, SFV
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13. Kollektivtrafik
Det är enkelt att ta sig till Upp-
sala slott med kollektivtrafiken. 
Från Resecentrum till närmaste 
bushållsplats på Dag Hammar-
skjölds väg går det i dagsläget 
ca 11 avgångar per timme. 

Med den nya hissen i Södra 
bastionen som man når direkt 
från busshållsplatsen är det 
sedan enkelt att ta sig upp på 
Borggården.  

14. Avtal sedan 1899
Det finns ett avtal mellan sta-
ten och staden som säger att 
parken ska vara till för Uppsa-
laborna.  Avtalet gäller än idag:
”Sedan Kongl Maj:t uppå derom gjord 
underdånig framställning genom Nådigt 
bref den 17 februari 1899 funnit godt i 
Nåder medgifva, att ett kring Upsala slott 
beläget Kronan tillhörigt område må tills 
vidare upplåtas åt Upsala stad att utan 
afgift deröfver förfoga såsom allmän 
promenadplats, är mellan Konungens 
Befallningshafvande i Upsala län å kongl. 
Majt:s och Kronans vägnar samt Uppsala 
stad genom dess Drätselkammare beträf-
fande villkoren för områdets upplåtelse 
följande aftal träffadt.”

15. Återskapande av 
promenadparken
Behovet av centrala prome-
nadparker är ännu större idag 
är det var år 1899. Flera av de 
stigar som syns i ovanstående 
karta återskapas. Genom att 
öka tillgängligheten och att-
raktiviteten i parken kan den 
avlasta den hårt belastade 
Stadsträdgården som Uppsala-
bornas gröna vardagsrum. 

Bild: Google maps/UL 

Illustration: Nivå, SFV
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17. Upprustade trappor 
och gångar
Att förbättra gångstråk och 
trappor samt placera ut fler 
sittytor kan vara minst lika 
viktiga åtgärder för att för-
bättra tillgängligheten som att 
utjämna hinder med hjälp av 
hissar. Bleke backe samt olika 
gångstråk och trappor får en 
standardhöjning. Trappan 
från Botaniska trädgården 
rustas upp och breddas.  

16. Levande slottspark
Parken ska utvecklas till en 
välskött och attraktiv historisk 
park. Den ska vara öppen, 
generös och utan stängda 
gränser till omgivande gator. 

Parken ska vara en plats för 
evenemang, folkliv och akti-
viteter och en naturlig plats 
för rekreation för alla. Det ska 
vara tryggt och säkert att vara 
i parken. 

18. Evenemangsplats i 
”Slottsgropen”, 
”Mösskärmen” 
eller ”Pulkabacken”
Genom tiderna har detta varit 
en populär plats för musik, 
umgänge och politiska 
sammankomster. Terrängen 
med den branta backen kan 
nyttjas som läktare.  

Illustration: Karavan

Illustration: Karavan
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19. Östra branten
År 2028 ligger Veteranparken i 
annat läge än idag. Mitt emot 
är det förmodligen ett hotell i 
Svettis och det finns ett håll-
platsläge för den kapacitetss-
tarka kollektivtrafiken på plat-
sen. Svandammsområdet har 
fått ett lyft och Bleke backe är 
flitigt använt då den ligger mitt 
i stråket mellan Resecentrum 
och Blåsenhusområdet.

Illustration: White arkitekter

20. Tillgänglig förbindelse 
över åsen genom parken
Om slutdestinationen inte är 
slottet, utan kanske Botaniska 
trädgården, Blåsenhus, Evolu-
tionsmuseet eller Bror Hjorths 
Hus leder de nya gångstråken 
längs med Södra bastionen 
vidare till Dag Hammarskjölds 
väg. 
En hiss eller liknande minskar 
upplevelsen av åsen som en 
barriär i den centrala staden.

Illustration: White arkitekter
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21. Veteranparken
Oavsett vilken lösning som 
väljs kommer platsen få en 
ny servicebyggnad som kan 
inrymma ett café, toaletter, 
information om konstmuseet 
eller annat. Här finns plats för 
en uteservering.  

Illustration: White arkitekter
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24. Förslag C: 
2-stegslösning
Steg 1: Ett lågt hisstorn i Vete-
ranparken till första höjdnivån 
på 13 meter öh.
Steg 2: Rulltrappa och sned-
banehiss, inbyggda och delvis 
nedsänkta i slänten.
Mellan de två stegen passeras 
gång- och cykelvägen med 
försiktighet till fots.

Alternativ kan vara hiss i stället 
för rulltrappa i steg 2.   

Illustration: White arkitekter
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22. Förslag A: Hiss och bro
i genomskärning
Ett högt hisstorn är placerat 
nedanför åsen i Veteranparken 
och når upp till slottets sockel. 
Därifrån leder en bro som vilar 
på tre ben färden vidare in mot 
slottet. På bron finns utsikts-
platser. 

 

Illustration: White arkitekter

VISIONSBILD23. Förslag B: Bergbana
En bergbana eller snedbane-
hiss, dvs. en kabin som går på 
räls eller skenor. En bekväm 
resa mellan veteranparken och 
slottet.

Illustration: White arkitekter
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26. Konst på fler platser
Det inkommit många syn-
punkter om att det saknas en 
centralt placerad mötes- och 
utställningsplats för Uppsalas 
konstnärer och konstintresse-
rade. Ett centralt konstmuseum 
med en omgivande konstpark 
kompletterat med en fast 
konsthall och ambulerande 
konsthallsverksamhet i hela 
Uppsala kan bredda verksam-
heten och konsten kan komma 
närmare Uppsalabornas hem. 
Bild: Uppsala kommuns 
innerstadsstrategi/ÖP

25. Plats och park
I en växande och allt tätare 
stad får den allmänna platsen 
en allt viktigare roll. Uppsala 
slott ligger mitt i skärningen 
mellan ett stort och viktigt 
grönstråk och kulturstråket 
(rosa streck). 
Genom att utveckla området 
stärks Uppsala som hemkom-
mun och destination. Besökare 
stannar längre vilket gynnar 
besöksnäringen. 

Källa: Uppsala kommuns 
innerstadsstrategi

27. Uppsala slott
Uppsala slott är en del av riks-
intresset för Uppsala stad och 
en viktig del av Uppsalas karak-
tär och siluett. Byggnaden är 
centralt placerad, har nära till 
kommunikationer i ett park-
område med andra besöksmål 
och stora flöden av människor. 
Uppsala slott är ett landmärke 
i staden. Uppsala slott kan bli 
en plats för konst, kunskap och 
rekreation.

Foto: Stewen Quigley, feb 2021
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Uppsala slott – en plats för konst, 
kunskap och rekreation 
Sammanfattning av förslaget 

Uppsala slott är en del av riksintresset för Uppsala stad och en viktig del av Uppsalas 
karaktär. Byggnaden är centralt placerad, har nära till kommunikationer i ett 
parkområde med andra besöksmål och stora flöden av människor. Uppsala slott är ett 
landmärke i staden. Området runt universitetet och domkyrkan drar besökare och 
konstmuseets placering i slottet kan bidra till utveckling och attraktion av slottsparken. 
Det kan också bidra till en tydligare profil för slottsområdet.  

Uppsala slott föreslås bli en plats för konst, kunskap och rekreation. Med ett utökat 
konstmuseum, ett historiskt center, en slottsutställning och en attraktiv och tillgänglig 
park blir slottsområdet ett spännande besöksmål och en plats där det alltid är öppet 
och där alla är välkomna. Genom att samla flera verksamheter till samma plats 
kommer fler besökare uppleva mer konst, mer av Uppsalas historia och 
förutsättningarna för att andra publika och besöksnäringsrelaterade verksamheter kan 
etableras i området.   

Konstmuseet får idag många besökare som vill se mer av slottet och som vill veta mer 
om dess historia. Med ett konstmuseum och historiskt center på slottet kan både 
önskan att se konst och efterfrågan om att få veta mer om slottet och platsens historia 
tillgodoses. Bemötandet kan sorteras och specialiseras. De båda verksamheterna 
genererar besökare till varandra. 

Genom den stora utvecklingen i området sydväst om slottet är det ett stort flöde av 
människor som dagligen rör sig förbi slottet. Att ha Uppsala universitet som granne 
bidrar till möjligheten att tydligare koppla ihop konstmuseet med Uppsala universitet. 
Slottet ligger också mitt i ett museistråk som utgörs av bland andra Bror Hjorths Hus, 
Evolutionsmuseet, Botaniska trädgården, Carolina Rediviva, Domkyrkans museum 
Skattkammaren samt Gustavianum. Att stärka stråket där flera av Uppsalas största 
besöksmål finns bidrar till en positiv effekt på besöksnäringen. Besökare som stannar 
längre på sin vistelse spenderar också mer pengar på cafébesök, restauranger, 
shopping och hotell.     

Uppsala slott är en monumental byggnad högst upp på Kasåsen där flera historiska 
händelser utspelat sig. Några av dessa är Sturemorden 1567, Uppsala möte och 
stadfästandet av reformationen 1593, drottning Kristinas tronavsägelse 1654 samt flera 
riksdagar. Den sista kröningen i Uppsala hölls 1719 då Ulrika Eleonora kröntes. Slottet 
var också nobelpristagaren och FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjölds 
barndomshem. Slottet är statligt byggnadsminne sedan 1935.  

Förvaltning eller nämnd eller enhet Datum: Diarienummer: 
Promemoria 2021-02-22 KSN-2018-1069 
  
Handläggare:  Version/DokumentID: 
Sofie Blomgren & Patrik Hesselius  
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Statens fastighetsverk (SFV) är en långsiktig fastighetsägare, vars uppdrag från 
regeringen är att hållbart förvalta, utveckla och tillgängliggöra unika kultur- och 
naturmiljöer samt lokaler med samhällsnytta. SFV har genomfört flera projekt där 
nutida krav på offentlig miljö i historiska byggnader hanterats på ett för byggnaden 
varsamt sätt och som även tillför upplevelsevärden. Exempel på detta är 
Nationalmuseum i Stockholm, Bohus fästning, Kalmar slott och Carolina Rediviva. Just 
nu pågår även en upprustning av Gustavianum i syfte att klimatisera och utöka 
utställningsytorna. När Gustavianum åter öppnas kommer Uppsala universitets 
konstsamling, främst bestående av äldre konst, kunna visas.  

Enligt den nollmätning som gjordes för platsvarumärket Uppsala i början av 2017 
upplevs Uppsala som en bra plats att bo på och leva i av Uppsalaborna. De uppskattar 
närheten till kultur och natur, restauranger, shopping och grönområden och de flesta 
upplever att det är nära till allt. Bland besökarna uppskattas Uppsalas historia och de 
anser staden vara kulturellt intressant med en trevlig stadskärna som har bra utbud av 
mat, butiker och caféer. Studenternas närvaro i staden är också stark. Detta är värden 
som ett inspirerande och relevant konstmuseum och ett historiskt center både kan 
förstärka och förstärkas av.   

Under utredningen Uppsala kommuns framtida konstverksamhet har frågan om 
konsthall lyfts vid ett flertal tillfällen. En konsthall skulle kunna bidra till att skapa fler 
arenor för konstnärer på olika nivåer. En konsthallsverksamhet skulle också bidra till 
att konstverksamheten når nya målgrupper. Detta förslag bygger på att en 
ambulerande konsthallsverksamhet inrättas som ett komplement till kommunens 
övriga konstverksamhet och permanent konsthall i ett centralt läge.  

En satsning på destinationen Uppsala slott bidrar till att Uppsala får ytterligare ett 
starkt besöksmål som skulle kunna utvecklas till något minst lika starkt som Uppsala 
domkyrka, universitetsmiljöerna, Gamla Uppsala och arvet efter Carl von Linné. 
Uppsala slott har kopplingar till alla dessa andra besöksmål och borde vara den 
naturliga utgångspunkten för ett besök i Uppsala. Sammantaget skulle satsningen leda 
till något som blir bra för konsten och kulturarvet men även för att locka till besök (från 
övriga Sverige och världen) vilket leder till övernattningar och konsumtion i Uppsala.  

En placering av Uppsala konstmuseum på Uppsala slott tillsammans med ett historiskt 
centrum integrerat med en tillgängliggjord parkmiljö med konst i attraktiva 
omgivningar är också i linje med intentionerna samlade inom politikområdet 
”gestaltad livsmiljö”. I av riksdagen antagna mål framhålls att estetiska, konstnärliga 
och kulturhistoriska värden har stor betydelse för att förstå historiska sammanhang. 
Det bidrar till att skapa, stärka och utveckla platsers särdrag och kvaliteter och som bör 
tillgängliggöras för alla. (Prop. 2017/18:110) 

Genom att utveckla destinationen Uppsala slott skapas samverkan med andra 
områden/verksamheter där Uppsala kommun redan har ett engagemang och lägger 
ned stora resurser. 
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Utökad verksamhet och dubbel lokalyta för 
Uppsala konstmuseum 

Vision 2028 
Uppsala konstmuseum är ett museum och en utställningsplats för modern och 
samtida konst. Samlingar och utställningar har ett fokus på konst från slutet av 1800-
talet fram den samtidskonst som görs idag. Det är måleri, grafik, skulptur, installation, 
video, ljud och performance. Museet visar nationella och internationella konstnärer 
och har ett särskilt ansvar att bevaka konsten i kommunen och regionen Uppsala.   

Konstmuseet är en plats för människor att möta konst på. Det är ett centrum och en 
plattform där viljan att undersöka, gestalta och förändra ges utrymme. Bildkonsten är 
här utgångspunkt för upplevelser och samtal, diskussioner och speglingar, kreativa 
aktiviteter, lekfulla händelser och möten med andra konstformer. Här ges utrymme för 
känslor och möjlighet att reflektera kring historia, existentiella frågor, estetiska värden 
och vår tids globala utmaningar, men också för inspiration, vila och rekreation. Det är 
ett museum som utmanar, inspirerar och överraskar sina besökare och fungerar som 
generator, inspiratör och självklar samarbetspart inom konstområdet. 

Ett besök på konstmuseet innebär ett fysiskt besök på plats men kan också innebära 
ett digitalt besök genom att ta del av filmade visningar och strömmade evenemang.  

I det fysiska besöket sker förflyttningar för besökaren med olika hastighet mellan de 
olika rummen som också är av olika karaktär. Lokalerna är energieffektiva, logistiskt 
och säkerhetsmässigt välfungerande. De får besökarna att känna sig välkomna och är 
lätta att orientera sig i, samtidigt är de flexibla och anpassade efter de olika 
gränsöverskridande uttryck som samtidskonsten tar och är anpassade efter att kunna 
bjuda besökarna skiftande upplevelser över tid. Museet har generösa och anpassade 
öppettider men kan också delvis utnyttjas på andra tider för möten, kurser, 
evenemang och cafébesök.  

Ett möte med Uppsala konstmuseum är också ett möte med konsten och historien. I 
såväl det fysiska som digitala rummet blir du omhändertagen av museets personal 
och bjuds in till intellektuell, fysisk och känslomässig interaktion, till upplevelser och 
lärande. Besökarens delaktighet är viktig för konstmuseet. På museet finns 
spetsverksamhet inom konstpedagogik för alla åldrar.  

Uppsala är en internationell stad och konstmuseet är en plats för internationella 
utbyten genom konstnärsresidens, seminarier, workshops och 
gränsöverskridande forskning kopplat till Uppsalas identitet som forsknings-, 
innovations och universitetsstad. Forskning inom det konstnärliga och 
konstvetenskapliga fältet med laborativa miljöer i samarbete med universitet och 
högskolor är en naturlig del av verksamheten. 

Den fria konstens plats är också en arena och mötesplats för evenemang kring kultur, 
demokrati och yttrandefrihet för civilsamhälle, föreningar och folkbildning. 
Konstmuseet för hela tiden dialog med andra kulturinstitutioner och besöksmål och 
är en del av stadens kulturella infrastruktur och medverkar i kulturlivets utveckling.   

De fina lokalerna och den speciella miljön är också mycket attraktiv för konferenser, 
möten och representation - något att visa upp.  
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Att besöka ett konstmuseum föregås hos varje enskild besökare av idéer och 
föreställningar om vad besöket kommer att innebära. Dessa baseras på kunskaper om 
vad som finns i museet och vad museet har att erbjuda, men också sociokulturella 
normer och mönster för grupper och individers förhållande till samhällets olika 
institutioner kan ha en inverkan. Konstmuseets politiskt grundade och i 
verksamhetsplan formulerade ambition och målsättning är att vara ett museum som 
så många som möjligt känner sig välkomna till och är bekväma med att besöka. Museet 
som offentlig institution exkluderar inte någon utan den enskildes val att besöka 
konstmuseet ska grundas på ett intresse eller nyfikenhet på innehållet och inte utifrån 
en upplevelse av tillhörighet eller inte tillhörighet. Det är därför viktigt att den fysiska 
platsen möjliggör inkluderande mottagande av besökaren.  

Besökare till Uppsala konstmuseum upplever ett konstmuseum som är en unikt och en 
intressant mötesplats där alla är välkomna.  

Besökare söker sig till museet av flera olika anledningar, exempelvis som att se och 
betrakta utställningar, delta i någon aktivitet eller bara för att uppleva museet som 
mötesplats.  

Besökarnas upplevelse i konstmuseet överträffar deras förväntningar. Lokalerna kan 
på flera sätt bidra till helhetsupplevelsen som att man ser arkitektoniska eller 
historiska detaljer, spektakulära utsikter, ser in i lokaler där det pågår intressant 
verksamhet samt att lokalen för bar och café är upplevelserik.   

Alla publika lokaler i museet är tillgängliga enligt de krav som finns på denna typ av 
offentliga verksamheter. Till museet finns det flera vägar och alla ska kunna använda 
samma entré, oavsett fysisk eller psykisk förmåga. En fungerande grundservice som 
wc, garderob och att hissar och trappor finns där de behövs, att det är lätt att orientera 
sig i lokalerna och ett friktionsfritt förflyttande förstärker övriga positiva upplevelser. 

Verksamhet och lokaler 
Den viktigaste skillnaden för konstmuseets fortsatta och framtida verksamhet är den 
utökade verksamheten i form av resurser och volym. Skillnaden mellan nuläget och 
framtida standard och volym är mycket stor. Idag har verksamheten stora svårigheter 
att utföra sitt uppdrag. En utökning och standardhöjning av lokalerna och förstärkning 
av personal- och driftsbudget kommer innebära betydligt bättre förutsättningar för 
konstmuseet att  

• verka i en arkitektonisk miljö där konstmuseet position är tydlig och 
inbjudande vilket underlättar ett mottagande av besökare, 

• med sin konstverksamhet tydligare än tidigare stå i relation till den omgivande 
miljön, 

• erbjuda en avsevärt förbättrad tillgänglighet, 
• ha ett entrérum som är välkomnande, informerande och orienterande, 
• ha lokaler som är lätta att hitta i och friktionsfritt möta konsten, 
• dubblera utställningsverksamheten inklusive att i betydligt högre grad 

exponera museets samlingar. Det innebär fler och större utställningar. 
• i högre grad delta i utvecklingen av konst och konstnärlig verksamhet lokalt, 

nationellt och internationellt, 
• skapa Artist in Residence-verksamhet och samarbeten för forskning och 

projekt med UU och SLU och andra högskolor och universitet, kunna ordna 
och delta i seminarier och workshops. 
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• ta emot dubbelt så många skolklasser och kulturskolegrupper,  
• ha pedagogiska och interaktiva lokaler som dels har kontakt med 

utställningsrum men som också är avskilda och kan nås på andra tider än 
museets öppettider, 

• ha möjlighet att anordna annan verksamhet som konferenser och samverka 
med andra i olika former av event, 

• lättare kunna arbeta utomhus i museets närmiljö, 
• kunna vara ett centrum för andra konstverksamheter och konstaktiviteter i 

kommunen, 
• nå nya målgrupper, 
• utveckla digitala redskap och kommunikationsvägar, 
• kunna ta emot fler besökare och  
• i större utsträckning bidra till ett rikare kulturliv, en attraktivare destination 

och ett expanderande Uppsala. 

Konsthall och temporär kulturverksamhet i vakanta lokaler  

Under det senaste årens utredningsarbete har det inkommit många synpunkter om att 
det saknas en centralt placerad mötes- och utställningsplats för Uppsalas konstnärer 
och konstintresserade personer. För att möta dessa önskemål föreslås inrättande av en 
mindre permanent konsthall i annat läge som komplement till kommunens befintliga 
satsningar på Walmstedtska gården, konstnärsateljéer i Ulleråker och Gottsunda, 
stipendier till konstnärer, stöd till konstnärsföreningar samt finansiering av 
konstnärsmuseet och konsthallsverksamheten Bror Hjorths hus.  

Uppsala kommuns kulturpolitiska program framhåller att ett starkt, fritt och 
självständigt konst- och kulturliv som präglas av mångfald och kvalitet är 
grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Kulturskapare ska därför ges 
förutsättningar att verka, fördjupa och utveckla sitt skapande samt ingå i 
internationella och interkulturella utvecklingsprocesser och utbyten. Uppsala ska 
kunna stödja nya, oprövade koncept och projekt, av både kulturskapare och 
arrangörer inom kulturområdet.  

Det behövs långsiktiga strategier för temporära satsningar på kulturell verksamhet i 
vakanta affärslokaler eller andra tillfälligt tomma lokaler inom kommunens gränser så 
att Uppsala kommun i aktiv samverkan med andra aktörer kan möjliggöra 
förutsättningar för kulturell yrkesverksamhet. Med fler professionella kulturskapare i 
kommunen som ges möjlighet att fördjupa och utveckla sitt skapande och att 
interagera med samhället berikas såväl ett myllrande konst- och kulturliv som ett 
blomstrande näringsliv.   

Konsten görs mer tillgänglig 

Det finns också ett behov av att addera kulturverksamhet i stadskärnan för att skapa 
fler anledningar till att vistas där utöver handel och restauranger. Möjligheter för 
konstverksamhet att ta vakanta lokaler i anspråk är flera. Det kan handla om 
etablerade lokaler som tillfälligt står tomma i glappet mellan två hyresgäster i centrala 
staden men också om lokaler som byggs för kommersiell verksamhet i nya stadsdelar 
som blir färdigställda innan ett tillräckligt kundunderlag finns i området och den 
planerade verksamheten öppnar. Flera fastighetsägare har visat intresse för denna typ 
av samarbeten.  
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Ett utvecklat arbete för temporär kulturverksamhet faller också väl in initiativet och 
konceptet för Uppsala kommuns kulturhuvudstadsansökan som betonar samverkan 
mellan alla samhällets parter, ett utbyte av erfarenheter och ett involverande av 
Uppsalabor i fler processer.  

Konstmuseet har också behov av utökade utställningslokaler på annan plats för att 
kunna erbjuda besökarna ett ökat utbud av utställningar av hög kvalitet med lokalt, 
nationellt och internationellt verksamma konstnärer. Det finns även ett behov av att 
möjliggöra utställningsplatser för andra organisationer, konstnärer och övriga kreativa 
näringar på egna initiativ för tillfälliga projekt. Att skapa permanenta eller semi-
permanenta konsthallar samt tillfälliga utställningslokaler och temporär eller 
ambulerande verksamhet har många fördelar. 

Rum för konst i bibliotek och kulturhus 

För att möjliggöra utställningsverksamhet i hela kommunen och nå ut bredare är en 
möjlighet att utveckla ytor i bibliotek och kulturhus i hela kommunen 

Att skapa en permanent eller semi-permanent konsthall som komplement till 
konstmuseets verksamhet skulle vara möjlig på flera platser utifrån aktuell 
stadsutveckling. En möjlig lösning kan vara att skapa en permanent konsthall i 
Stadsbibliotekets lokaler. Fördelen är att det redan finns bemanning på plats och 
konstverksamheten kan integreras med övrig verksamhet i biblioteket. En konsthall i 
Stadsbiblioteket skulle sedan kunna kompletteras med fler utställningslokaler i 
kommunens olika kulturhus och biblioteksfilialer. 

Värden och möjligheter 

• Nya exponeringsytor och fler mötesplatser för konsten 
• Skapa nya relationer för konstens aktörer till publik och målgrupper och nya 

former för förmedling och pedagogik 
• Konstnärliga utmaningar i relation till rum och plats 
• Möjlig tillgång de värden som finns på platsen för den konstnärliga aktören 
• Möjlighet att omvärdera den ordinarie verksamheten utifrån erhållna 

erfarenheter av det temporära. 
• Uppmärksamma tidigare oanvända platser  
• Ompröva platsers funktion/-er 
• Skapa yta för möten 
• Skapa innehåll mellan platser 
• Skapa innehåll mellan tidpunkter 
• Ta del av de enskilda värden som finns i det som tillfälligt presenteras 
• Påvisa kreativitet och föränderlighet som viktig dimension i samhället 

Nya flexibla lokaler i historisk miljö 

Uppsala slott, som vi ser den i dag, är en återuppbyggnad efter stads- och 
slottsbranden år 1702 ritad av arkitekten Carl Hårleman. Södra flygeln, där Uppsala 
konstmuseum är beläget, kom till användning i större utsträckning först i början av 
1900-talet när landsarkivet flyttade in. Det var dessa lokaler som Uppsala 
konstmuseum flyttade till i mitten av 1990-talet. Slottsmiljön har en historia som går 
tillbaka till 1540-talet då en befästning uppfördes. Denna omvandlades sedan till ett 
lustslott som förstördes i branden1702. Två karaktäristiska, triangulära, ”bastioner” 
finns ännu kvar av. I anslutning till den större, södra, bastionen finns även ruinerna av 
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det nedbrunna festslottet. Bastionen inrymde kungliga bostadsvåningar och från 
våningarna kunde man nå en upphöjd trädgård som i detta förslag kommer öppnas 
upp för allmänheten i större utsträckning än den varit tidigare.  

Slottsbyggnaden inrymmer i dag, utöver Konstmuseet, en stor festvåning, 
Rikssalsvåningen, samt landshövdingens residens och representationsvåning. 
Dessutom finns en rad olika kontorshyresgäster i olika delar av slottsbyggnaden. I 
väster, i det äldre slottets ruin, finns utomhusmuseet Vasaborgen. Vasaborgen har 
förutsättningar att utvecklas och komma till användning i ett utbyggt konstmuseum.  

År 2028 är borggården museets entréplats. På borggården finns uteserveringar, 
angöring för funktionshindrade, cykelparkering och annonsering av pågående 
verksamhet. Alla publika ytor uppfyller de tillgänglighetskrav som finns för denna typ 
av offentlig verksamhet. Det nya konstmuseets huvudentré ligger där den är i dag och 
är tillgänglig även för funktionshindrade. Förbättringen gör samtidigt entrén 
generösare för andra grupper. Inne i byggnaden möter besökaren en kombination av 
byggnadshistoria och välkomnande museientré. En generös trappa, en gång ritad för 
slottet, leder till våning 1 och 2. I trappan kan man även sitta och uppleva events eller 
föredrag. I rummet finns reception, butik, hissar med mera. En förbättrad trappa leder 
ner till ett nedre våningsplan där garderob och WC för besökare finns.  

Utställningssalarna i den befintliga slottsbyggnaden är ljusa rum med utblickar och 
generös takhöjd samt god standard vad gäller klimat och säkerhet. De nya lokalerna i 
om- och tillbyggnaden har egenskaper som möjliggör inlån av värdefulla verk. Genom 
fönstren kan besökarna blicka ut mot Botaniska trädgården, Gunillaklockan och 
Domkyrkan. Glasgången, nya salen och tornrummet återskapar vad gäller volym och 
rumshöjd de salar som en gång fanns i det slott som nu är ruin.  

Museets personallokaler, som ligger på plan 2, har egna entréer och en direkt koppling 
till bland annat museets bibliotek. Det finns goda förutsättningar för möjligheter till 
samverkan med andra hyresgäster i slottet samt samutnyttjande av lokaler. 

Uppsala Historiskt Centrum och 
slottsutställning 
I samband med utredningen av en framtida konstverksamhet inom Uppsala kommun 
har en fråga om behovet av ett stadshistoriskt museum i Uppsala kommuns regi 
uppstått.  Frågan har varit kopplad till konstmuseets lokalisering och vad de lokaler 
som finns att förhyra i Uppsala slott mest är lämpade för. Även andra historiska 
områden som slottets, universitetets, kyrkans historia och Uppsalas historia som 
industri- och arbetarstad är av intresse. 

Det finns idag inget stadshistoriskt museum i Uppsala kommuns regi. Det finns inte 
heller några egentliga samlingar av kulturhistoriska föremål i kommunens ägo. 
Stiftelsen Upplandsmuseet visar en stadshistorisk utställning på Upplandsmuseet. Och 
det finns universitetshistoriska utställningar på Gustavianum och kyrkohistoriska 
utställningar i Domkyrkan. Under sommartid finns det en slottshistorisk utställning 
sommartid, kallad ”Vasaborgen”, i slottets sydvästra bastion Gräsgården och som drivs 
i privat regi. 

Det är svårt för Uppsala kommun att i egen regi etablera ett stadshistoriskt museum på 
grund av att kommunen i dagsläget inte har några egna samlingar. Däremot finns det 
möjligheter för Uppsala kommun att i egen regi bedriva en verksamhet med 
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kulturhistoriska utställningar som bygger på samarbeten med Upplandsmuseet, 
Gustavianum, Svenska kyrkan, andra museer och arkiv som har samlingar och 
kunskap.  

Lokalbehovet för ett historiskt center uppskattas till ca 500 kvm. Det finns flera lokaler i 
slottet som skulle kunna användas för detta, bland annat en lokal i anslutning till den 
nedre entrén i Södra bastionen som kan användas till en permanent slottsutställning. 
Genom att inhysa ett historiskt center i direkt anslutning till konstmuseet och till viss 
del i samma lokaler som konstmuseet kan funktioner som reception, toaletter, café, 
verkstad och lokaler för pedagogisk verksamhet också delas mellan verksamheterna. 
På detta sätt uppnås också synergier kopplat till hyreskostnader, personalkostnader 
och marknadsföring.   

Uppsala Historiskt Centrum ska inte konkurrera med redan befintliga historiska 
utställningar och verksamheter, utan vara ett komplement till dessa. Verksamheten 
kommer bygga på nära samverkan med flera olika aktörer.  

Samarbeten och samverkan 
Stråket mellan Uppsala slott och Domkyrkoområdet förtjänar att lyftas fram ännu mer. 
Uppsalas och Sveriges historia kan kopplas till dessa platser och ur ett nationellt 
perspektiv är området unikt. Uppsala har haft en särställning som plats för kröning av 
Sveriges regenter och i Uppsala domkyrka ligger några av regenterna också begravda. 
Uppsala slott var platsen för de storslagna kröningsfesterna. Stråket innehåller också 
Uppsala universitets mest kända och viktigaste byggnader. Kopplingar finns även i 
modern tid till fyra av Sveriges mottagare av Nobels fredspris. En satsning på Uppsala 
slott binder samman hela Uppsalas historiska centrum och möjliggör att lyfta fram 
Uppsalas kulturarv. 

Ett konstmuseum och ett historiskt center skapar goda förutsättningar för samarbeten 
med bland andra Gustavianum, Uppsala linneanska trädgårdar, Carolina Rediviva, Bror 
Hjorths Hus och Upplandsmuseet. Det historiska centret kan vara en kanal för vidare 
besök till dessa museer, men också till andra sevärdheter och besöksmål. Tillfälliga 
utställningar på olika teman som exempelvis Uppsala som industristad kan generera 
besök till Nymans verkstäders och Industriminnesföreningens utställningar. Uppsala 
har en bred och rik historia som förtjänar att lyftas.  

Med ett historiskt center på slottet i anslutning till ett konstmuseum kan verksamheten 
på ett naturligt sätt använda sig av konst och konstnärer för att konstnärligt gestalta 
historiska fenomen och skeenden. En stor del av konsten i konstmuseets samlingar 
skildrar Uppsala och Uppland och kan på olika sätt lyfta staden och närområdet. Det 
finns också stora möjligheter att koppla ihop konstverksamheten med forskning och 
vetenskap i samarbete med olika högskolor och universitet.  

Morgondagens levande slottspark 
Kopplingen mellan Uppsala slott och området nedanför slottet mot ån samt till 
nuvarande Botaniska trädgården och Carolinaparken är stark. Slottet har alltid haft 
grönområden och trädgårdar på alla sidor om slottet. Ambitionen i Uppsala har 
sedan länge varit att koppla ihop och tillgängliggöra parkområdena även utanför 
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den egentliga slottsbacken med slottsområdet samtidigt som områdena fått delvis 
nya användningsområden. Uppsala kommun ansvarar för Stadsträdgården och 
området kring Svandammen och vill att dessa områden ska vara tillgängliga för 
boenden och besökare. Uppsala kommun har också ett avtal med Uppsala 
universitet om ett samarbete kring de Linneanska trädgårdarna med syfte att göra 
dessa tillgängliga för boenden och besökare. Genom att utveckla slottsparken och 
underlätta för förflyttningar genom parken på olika sätt knyts viktiga 
rekreationsområden i centrala Uppsala samman som både lyfter fram kulturarvet 
och säkerställer att viktiga grönytor bevaras, utvecklas och tillgängliggörs. Idag är 
Stadsträdgården hårt belastad med stort slitage som följd. I och med att Uppsala 
växer behöver Stadsträdgården avlastas som Uppsalabornas gröna vardagsrum, 
vilket parkområdet runt slottet kan göra om det görs mer attraktivt och tillgängligt.  

Upprustad, attraktiv och tillgänglig park 
Parkområdet runt slottet kan utvecklas till en mer attraktiv och tillgänglig park med 
utgångspunkt i parkens historia och med hänsyn till skyddsbestämmelserna. 
Områdets centrala läge, spännande topografi, uppvuxna grönska och intressanta 
historia ger Slottsparken förutsättningar som offentlig park för Uppsalabor, turister och 
besökare till Uppsala konstmuseum och det historiska centret.  

Uppsala kommun och Statens fastighetsverk har enats om en gemensam målbild för 
parken: 

• Parken ska utvecklas till en välskött och attraktiv historisk park.  
• Det ska vara tryggt och säkert att vara i parken. 
• Slottet ska även i fortsättningen vara framträdande i stadsbilden och det ska 

finnas utsiktspunkter där det går att blicka ut över staden. 
• Parken ska vara öppen, generös och utan stängda gränser till omgivande 

gator. 
• Parken ska vara en plats för evenemang, folkliv och aktiviteter. 
• Parken ska vara en naturlig plats för rekreation för Uppsalabor och besökare. 

I den utvecklingsplan som utarbetats för området finns flera förslag på åtgärder för att 
uppnå målbilden och för att skapa en levande och tillgänglig park. Åtgärderna är 
indelade i fyra fokusområden: 

1. Grönt och skönt  

Rusta upp, utveckla och ta hand om befintlig parkmiljö. 

2. Tillgänglighet  

Förbättra fysisk och mental tillgänglighet till slottet och parken. 

3. Aktivitet och service  

Skapa nya attraktioner och förstärka de som redan finns.   

4. Plats för konst  

Skapa nya attraktioner och förstärka de som redan finns.   

Det finns ett behov av en uppgradering av parken, av att till exempel rusta upp 
trapporna mot Botaniska trädgården, gallra sly, förstärka belysning och gångstråk. Det 
finns också behov av service som toaletter och sittplatser samt ytor för lek och 
aktivitet. I utvecklingsplanen finns ett förslag på en evenemangsplats, en 
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utomhusscen, som ska kunna fungera för både spontana uttryck och mer officiella 
samt kommersiella evenemang.  

Tillgänglig förbindelse mellan Veteranparken och Slottet 
Det är viktigt att underlätta för de som har svårt att ta sig upp till Uppsala slott. 
Slottsparken har med sitt läge på åsen en dramatisk och spännande topografi. Men 
nivåskillnaderna bidrar till att området uppfattas som svårtillgängligt och innebär ett 
motstånd för besökare. Med bra hållplatslägen, gångvägar för bussresenärer, 
upprustade trappor och beläggningar på gångstråk och flera olika möjligheter att ta sig 
upp till slottet från alla riktningar minskas motståndet.  

År 2028 kommer Veteranparken vara en central plats i direkt anslutning till en hållplats 
för den kapacitetsstarka kollektivtrafiken. Med stor sannolikhet är det hotell i Svettis 
och området runt Svandammen har fått ett ansiktslyft. Platsen ligger också mitt i ett 
viktigt stråk där många passerar på sin väg mellan Resecentrum och området runt 
Blåsenhus. Förutom att uppgradera markbeläggningen i den branta backen vid Bleke 
backe kan en tillgänglig förbindelse, eller länk, upp för backen underlätta för många 
och minska den barriär som åsen utgör i innerstaden.  

I Uppsala kommuns innerstadsstrategi slår kommunen fast att 

”Området runt Uppsala slott behöver utvecklas. Genom den kraftiga 
utvecklingen i Blåsenhus med universitetets nya förvaltningsbyggnad behöver 
förbindelselänken vid Bleke backe förbättras så att inte åsen blir en barriär. En 
bättre koppling i det här läget förbättrar tillgängligheten till miljön och 
kulturinstitutionerna i slottet och till slottsbacken.” 

I utvecklingsplanen för området är kommunen och Statens fastighetsverk överens om 
att detta är en förbindelse som behöver prioriteras.  

I området är det många aspekter och grundförutsättningar att ta hänsyn till innan 
beslut fattas om vilken typ av förbindelse som är den mest lämpliga.  

Grundförutsättningarna är 

• att det ska vara en tillgänglig förbindelse enligt PBL och BFS 2011:5 – Alm 2 
(tillgänglighetsstandard för allmän platsmark), 

• stråk, noder och målpunkter, 

• kulturhistoriska värden, 

• naturvärden, 

• att området ligger inom ett vattenskyddsområde. 

I bilaga 3, Utredning tillgänglig förbindelse finns en genomgång och analys av tre olika 
alternativ som skulle kunna lösa tillgängligheten på den aktuella platsen:  

• Hiss + bro 
• Bergbana 
• 2-stegslösning, hiss + spång, rulltrappa + snedbanehiss 

Gemensamt för alla föreslagna lösningar är att Veteranparken får ett lyft och en 
servicebyggnad där det skulle kunna vara ett café eller en lunchrestaurang samt 
toaletter för allmänheten.  
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Vilken lösning det blir kommer avgöras i ett senare skede. Även det exteriöra uttrycket 
på lösningen kommer också beslutas i ett senare skede. Det är viktigt att den lösning 
som väljs passar in i den känsliga kulturhistoriska miljön.  

Vad händer nu? 
Beslutet som fattas av kommunstyrelsen den 3 mars är ett inriktningsbeslut om att 
fortsätta förhandlingarna med Statens fastighetsverk kring en lokalisering av ett 
expanderat Uppsala konstmuseum i Uppsala slott. Nästa steg i processen mot nya 
lokaler för konstmuseet är att se över det enkla program vi arbetat utifrån hittills och 
göra ett fördjupat funktionsprogram som beskriver verksamheten som skall ta plats i 
lokalerna och kraven på de enskilda rumsfunktionerna. Det är innehållet i nya 
funktionsprogrammet som styr hur stor den slutliga lokalytan och 
investeringskostnaden blir, båda dessa parametrar kan påverka årshyran. 

Grov tidplan för de kommande åren: 

2021 – 2022  

• Fortsatt förhandling med Statens fastighetsverk , projektering av lokalerna 
• Förberedelser och stegvis start för temporär konstverksamhet och historiskt 

centrum.  
• Överenskommelse med Statens fastighetsverk gällande åtgärder och 

fördelning av investeringskostnader i parken 
• Planeringsarbete och start av genomförande av åtgärder i parken 
• Händelser i parkområdet, t.ex utställningar och andra aktiviteter 

2023 – 2024 

• Fortsatta förberedelser inför byggstart (programhandling, detaljplanearbete, 
bygglovsansökan m.m.) 

• Flera åtgärder i parken färdigställs, exempelvis lekstationer, platser för konst, 
fler sittplatser, och upprustning av trappor. 

• Konstmuseet förbereder tillfällig utflytt ut från sina nuvarande lokaler 
• Utställningar och programverksamhet pågår i parken.  
• Uppsala konstmuseum utvecklar den ambulerande konsthallsverksamheten 

ytterligare och arbetar med sina samlingar.  

2025 – 2026 

• Flera åtgärder i parken färdigställs, exempelvis upprustning av entréer och 
evenemangsplatsen. 

• Byggstart 

2028 

• Uppsala konstmuseum nyöppnar 
• Uppsala historiskt center invigs 
• En tillgänglighetsförbindelse mellan Veteranparken och Uppsala slott invigs.  



1

Utvecklingsplan
Uppsala 1 februari 2021

Diarienummer:
GSN-2020-02721

Morgondagens  
levande slottspark
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Morgondagens  
levande slottspark
Sturemorden på 1500-talet, drottning Christina som 
abdikerar och kungakröningar …  området kring 
Uppsala slott osar historia. Nu finns planer på att göra 
området mer lättillgängligt så att dagens Uppsalabor 
lättare kan njuta av stadens främsta utsiktspunkt. 

En tidsresa
1549 Efter beslut av Gustaf Vasa inleds bygget, vilket se-
nare fullbordades under sönernas tid vid kungamakten. 

1567 Sturemorden

1593 Uppsalamöte och stadsfästandet av reformationen 
på slottet.

1654 Drottning Christina abdikerar på slottet.

1664 Slottsträdgården anläggs under ledning av  
Olof Rudbeck den äldre.

1702 Slottet brann och lades i ruin.

Runt 1750 Slottet och trädgården byggs upp efter stads-
branden 1702 utifrån Carl Hårlemans förslag.

1752 Gunillaklockan gjuts om och får sin nuvarande 
stapel året efter.

1787 Gustav III skänker slottsträdgården till Uppsala 
universitet för att inrättas som Botanisk trädgård.

1800-talets första hälft Väg anläggs över terrasserna i 
samband med byggandet av universitetsbiblioteket.

1825 Området kring slottet, Slottsbacken och Tornerpar-
ken slutar användas som betesmark och cirka 200 träd 
planteras.

1827 Gustav Vasa-monumentet uppförs på borggården 
och träd planteras runt monumentet.

Runt 1850 Landshövdingens trädgård anläggs.

1860 Träd planteras i området mellan södra tornet och 
Svandammen samt i norra delen av slottsbacken.

1867 Vattenreservoar, träd och buskplanteringar anläggs 
på Borggården.

1899 Området upplåts av Oscar II som allmän platsmark 
till Uppsala stad.

Runt 1900 Thors idrottsplats ställs i ordning  
i Tornerparken.

1935 Statligt byggnadsminne

Runt 1970 Borggården 
rustas och körvägen 
genom Kung Jans port 
görs om till gångväg.

1987 Terrasserna rustas 
upp och trapporna får ny 
beläggning.
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Politiskt beslut våren 2020
Uppsala kommuns innerstadsstrategi lyfter 
behovet av fler och bättre parker. I takt med 
att Uppsala växer och förtätas finns behov 
av såväl nya parker som bättre tillgänglighet 
till befintliga parker. 27 maj 2020 beslutade 
kommunstyrelsen (§140) dessutom att ge 
kommunledningskontoret uppdraget att 
förhandla med Statens fastighetsverk och 
Uppsala Akademiförvaltning om en plats för 
ett nytt konstmuseum vid Uppsala slott eller 
i kvarteret Kaniken. Statens fastighetsverk, i 
samarbete med Uppsala kommun, ska arbeta 
för att rådande höjdskillnad runt slottet ska 
upplevas som mindre ansträngande, och att 
vägen till och från Uppsala konstmuseum blir 
mer tillgänglig.

Hänsyn till konstmuseets framtida 
lokalisering 
Det är i dagsläget oklart var Uppsala konst-
museum ska ligga i framtiden. Handlings-
planen inkluderar därför resonemanget kring 
konstmuseets möjliga placering på Uppsala 
Slott. Enligt kommunens innerstadsstrategi 
behöver parkområdet oavsett utvecklas, men 
museets placering påverkar naturligt vilka 
åtgärder som behöver prioriteras. Genom att 
utveckla parkområdet runt slottet kommer 
hela området gynnas och konstmuseet kan få 
en naturlig plats i ett större sammanhang. 

Bakgrund
Parken har ändrat karaktär i takt med att staden 
utvecklats och har en lång och spännande histo-
ria. 1899 tecknades ett avtal mellan staten och 
staden (kommunen) som säger att parken ska 
vara till för Uppsalaborna.  Avtalet gäller än idag:

”Sedan Kongl Maj:t uppå derom gjord underdånig 
framställning genom Nådigt bref den 17 februari 
1899 funnit godt i Nåder medgifva, att ett kring 
Upsala slott beläget Kronan tillhörigt område må 
tills vidare upplåtas åt Upsala stad att utan afgift 
deröfver förfoga såsom allmän promenadplats, är 
mellan Konungens Befallningshafvande i Upsala 
län å kongl. Majt:s och Kronans vägnar samt Upp-
sala stad genom dess Drätselkammare beträffan-
de villkoren för områdets upplåtelse följande aftal 
träffadt.”

En gemensam utvecklingsplan
Uppsala kommun och Statens fastighetsverk har 
arbetat fram den här gemensamma handlings-
planen för en möjlig utveckling av Slottsparken. 
Syftet med handlingsplanen är att visa hur 
Slottsparken kan utvecklas till en mer attraktiv 
och tillgänglig park med utgångspunkt i parkens 
historia och med hänsyn till skyddsbestämmel-
serna. Områdets centrala läge, spännande topo-
grafi, uppvuxna grönska och intressanta historia 
ger Slottsparken förut sättningar som offentlig 
park för Uppsala bor, turister och besökare till 
konstmuséet. 

Handlingsplanen visar förslag på hur parken kan 
utvecklas i framtiden, förslag på åtgärder och när 
de kan utföras - en nulägesanalys och en vision 
för en gemensam utveckling i området och ett 
underlag för fortsatt samarbete. Den tar upp oli-
ka utvecklingsområden och åtgärder som skapar 
en levande park och stärker parkområdet som 
den promenadpark det en gång var.

Vårdprogram för slottsparken 
Statens fastighetsverk har tagit fram ett vård-
program för Slottsparken. Målsättningen för 
området är tydlig: i uppdraget att bevara och 
utveckla området ingår att tydliggöra de historis-
ka sambanden och att förena de kultur historiska 
och arkitektoniska värdena med dagens krav på 
funktion. 
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Platsens  
förutsättningar
Tre villkor
Slottets läge på åsen och Slottsparkens branta 
lutningar mot öster är en utmaning då tillgäng-
ligheten till området är en viktig förutsättning i 
 arbetet med handlingsplanen. Det finns därför 
tre villkor i kommunstyrelsens beslut när det 
gäller lokalisering av ett framtida konstmuseum: 

1. Uppsala konstmuseum ska vara enkelt att ta 
sig till och från med allmänna kommunikationer. 
Gångvägar och gångstråk ska anpassas och vara 
tillgängliga.

2. Fastighetsägaren ska i samarbete med Uppsala 
kommun arbeta för att rådande höjdskillnad runt 
slottet ska upplevas som mindre ansträngande 
och att vägen till och från Uppsala konstmuseum 
är mer tillgänglig. 

3. En placering av Uppsala konstmuseum i slottet 
förutsätter insatser för att öka tillgängligheten 
och attraktiviteten i den omgivande parken.

Gemensam målbild 
• Parken ska utvecklas till en välskött  

och attraktiv historisk park. 

• Det ska vara tryggt och säkert att vara i 
parken.

• Slottet ska även i fortsättningen vara 
framträdande i stadsbilden och det ska 
finnas utsiktspunkter där det går att blicka 
ut över staden.

• Parken ska vara öppen, generös och utan 
stängda gränser till omgivande gator.

• Parken ska vara en plats för evenemang, 
folkliv och aktiviteter.

• Parken ska vara en naturlig plats för 
 rekreation för Uppsalabor och besökare.

Slottsparken är en del av ett centralt grönstråk och ger mervärden för hela staden. Slottet utgör även 
en viktig startpunkt på det kulturstråk som beskrivs i Uppsalas innerstadsstrategi. 

Platsens förutsättningar
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Kulturhistoriska värden 
Området bär spår av historiska tidsepoker och 
olika stilideal och rymmer många kulturhisto-
riska värden. Ett resultat av att området under 
lång tid använts på olika sätt beroende på tid 
och vilka behov staden och kronan haft. Det gör 
området unikt och intressant. Bastionerna och 
Kasåsens östra sida berättar till exempel om 
slottets tid som fortifikation. Genom Kung Jans 
port, Borggården och terrasserna påminner om 
1500-talet. Utsikten över Botaniska trädgården 
speglar 1600-talets och barockens stilideal – ett 
arv från Carl Hårlemans idéer om områdets och 
slottets gestaltning. I Slottsbacken i norr och 
i Tornerparken i söder planterade det tidiga 
1800-talets trädkommittéer träd och alléer. 

”Området är viktigt ur en 
nationell synvinkel och 
långsiktigt ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada 
värdet som konstituerat 
riksintresse”.

Skydd av kulturhistoriska värden 
Slottet och Slottsparken är sedan 1935 ett 
statligt byggnadsminne och har därför särskil-
da skyddsbestämmelser. Hela området ägs av 
Statens fastighetsverk (SFV) och är upptaget i 
förteckningen över statliga byggnadsminnen, 
vilka skyddas genom kulturmiljölagen (KML). 
SFV är skyldig att vårda, underhålla och bevara 
byggnadsminnet. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
ansvarar för tillsynen. Sedan 1899 ansvarar 
Uppsala kommun för drift och underhåll. Områ-
det ingår i enlighet med Miljöbalken (MB) i riks-
intresset Uppsala stad. Det innebär att området 
är viktigt ur en nationell synvinkel och långsiktigt 
ska skyddas mot åtgärder som kan skada värdet 
som konstituerat riksintresse.

Länsstyrelsen är Riksantikvarieämbetets  förlängda 
arm och har tagit fram områdesbeskrivning, 
motivering och värdeomdömen för området. 
Uppsala kommun har i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL) beskrivit olika skyddsinstitut, 
ställningstagande och riktlinjer som ingår i 
 kommunens översiktsplan.

Platsens förutsättningar
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Plantering av vegetation och anläggning av parkvägar under 1800 
och 1900-talet.
Brant del av fortikation 1500-tal . Plantering av vegetation under 
1800 och 1900-talet.
Residens från 1757 (Konungens kök låg här 1680-tal). Mindre träd-
gård känd 1831, liknande bentlig troligen anlagd tidigt 1900-tal.
Anläggning av terrasser under 1600-talet knyter ihop borggården 
och nuvarande Botaniska trädgården. På plan av Linné 1730-tal. 
På plan av Hårleman 1744. På karta från 1849.
Trädplantering från tidigt 1900. Ny gestaltning 1980-tal (gallring 
av träd och granpyramider tillkom, stängsel längs ytterkanter).
Yttre borggård 1600-tal. Trädplantering ca 1900. Anläggning av 
parkering 1973. Lastintag vid södra tornet år 1994.

1

2

3

4

5

Förklaring

Tornerspel 1600-talet. Plantering av träd och anläggning av 
parkvägar 1900-tal.
Föredetta Slottstullens tullport och tullhuset tillkom örst
1600-talets senare hälft. En stuga byggdes 1684. Brann ner 1702.
Byggdes åter upp och komplementerades med en till stuga
senare hälften av 1700-talet. Porten revs 1811. Stugorna revs 
under 1800-talet.
Slottskällan 1500-tal.
Svandammen, slottsdammen, kungsdammen 1500-tal.
Vattenkonst eventuellt 1600-tal, känt sedan 1700-tal. Reservoar 
1800-1900 tal. Damm/fontän 1900-tal. Gustav Vasamonumentet 
1827. 
Landshövdingens garage 1972.
Gunillaklockan från 1500-tal. På denna plats 1700-tal.

6

7

8
9
10
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Platsens förutsättningar

Möjlig fornlämning: Slottet pch hela området runtom.
Fornlämning: Stadslager gäller hela området.
Fornlämning: Vägmärke
Fornlämningsliknande lämning: bortgrävda gravar
Minnesmärke: Wennerbergstaty
Minnesmärke: Vasastaty
Minnesmärke: Hammarskjöldstaty
Övrig kulturhistorisk lämning: husgrund

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Förklaring

Historisk karta

Fornlämningskarta
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Naturvärden och vatten   
Vattenskyddsområde
Området ligger inom en extremt känslig zon 
enligt känslighetskartan för Uppsala- och Vatt-
holmaåsarnas tillrinningsområde. Det innebär 
att det är isälvsmaterial i dagen och att direkt 
infiltration till åsen sker. Det är därför viktigt att 
en riskbedömning utförs innan arbetet startar, 
och att hänsyn tas till lämpliga skyddsåtgärder 
under byggskedet.  

Slottet ligger inom inre skyddszon för vatten-
skyddsområdet med skyddsföreskrifter.  
Dispensansökningar görs hos Länsstyrelsen. 

Naturvärden 
Den här delen av åsen har inte riktigt den där 
karaktäristiska gamla tallskogen som är så typisk 
för Uppsalaåsen. Här finns istället inslag av 
inplanterad ädellöv såsom alm, bok och lind och 
stora lövträd som nu utvecklat naturvärden. Ju 
äldre ett träd blir desto artrikare blir det gene-
rellt, och en hel del rödlistade fåglar och svampar 
har inrapporterats från området.

Området har högsta naturvärdesklass, 1 och 2, 
enligt den naturvärdesstandard som finns för 
inventeringar. Det kan därför vara nödvändigt att 
göra en fördjupad artinventering innan åtgärder i 
parken startar.

Platsens förutsättningar
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Parken idag 
• Svårlästa parkhistoriska lager och svårläst hel-

het på grund av låg skötselnivå samt förenkling 
och minskning av antalet arter. 

• Kasåsens östra sida är otillgänglig på grund av 
förvildning av vegetationen och instängsling.

• Otydlig visuell koppling mellan slottet och  
Tornerparken på grund av mycket växtlighet. 

• Otydlig känsla av park i Tornerparkens östra 
del mot Akademiska sjukhuset. 

• Försvagade vegetationskaraktärer i  
1800-talets promenadparker.

• Låg skötselnivå och stegvis utarmning  
av trädbeståndet delvis på grund av almsjukan.

• Svårläst historisk koppling mellan Botaniska 
trädgården och terrasserna.

• Växande träd skymmer siktlinjer och samband 
mellan borggården och Botaniska trädgården.

• Borgården används för parkering och  
uppställning av bussar. 

• Behov av att öka den fysiska tillgängligheten.

Trygghet, säkerhet och attraktivitet
Trygghet är ett samlingsbegrepp och handlar 
om alltifrån hur attraktiv en plats upplevs till 
konkret säkerhet och statistik, och allt hänger 
ihop. En attraktiv plats lockar människor till 
vistelse, rekreation och aktivitet. Många upplever 
en ökad trygghet på platser där det är många 
andra människor. Andra faktorer som spelar in 
för den upplevda tryggheten är bland annat bra 
belysning, en miljö som är möjlig att överblicka 
och flera möjliga vägar in till och ut från en plats. 
I handlingsplanen ingår en översyn av dessa fak-
torer som en naturlig del av arbetet. Säkerhets-
frågor tas om hand i ett separat forum.

”En attraktiv plats lockar 
människor till vistelse,  
rekreation och aktivitet”.

Platsens förutsättningar
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Fyra fokusområden
I arbetet med utvecklingsplanen fokuserar vi 
på fyra fokusområden, Grönt och skönt,  Till-
gänglighet, Aktivitet och service samt Plats för 
konst.   

1. Grönt och skönt 
Rusta upp, utveckla och ta hand om  
befintlig parkmiljö.

2. Tillgänglighet 
Förbättra fysisk och mental  
tillgänglighet till slottet och parken.

3. Aktivitet och service 
Skapa nya attraktioner och förstärka  
de som redan finns.  

4. Plats för konst 
Skapa nya attraktioner och förstärka  
de som redan finns.  

Utvecklingsplan för framtidens slottspark

Utvecklingsplan för framtidens slottspark
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1. Grönt och skönt 
Rusta upp, utveckla och ta  
hand om befintlig parkmiljö.
Med utgångspunkt i den dramatiska topografin 
och läget på Kasåsen med utblickar förmedlar 
slottsområdet berättelsen om 500 års historia 
och 1800-talets ambition om en grönskande 
promenadpark. Slottsparken utgör en välkänd 
och traditionsrik plats för årligen återkomman-
de folkliga och akademiska evenemang. Idag är 
den till viss del svårläst och ödslig, men genom 
att utveckla befintliga strukturer kan Uppsala 
slottspark stärkas, både upplevelsemässigt och 
parkhistoriskt.

 
Gemensam målbild 

• Parken ska utvecklas till en välskött  
och attraktiv historisk park. 

• Det ska vara tryggt och säkert att vara i 
parken.

• Slottet ska även i fortsättningen vara 
framträdande i stadsbilden och det ska 
finnas utsiktspunkter där det går att blicka 
ut över staden.

• Parken ska vara öppen, generös och utan 
stängda gränser till omgivande gator.

• Parken ska vara en plats för evenemang, 
folkliv och aktiviteter.

• Parken ska vara en naturlig plats för 
 rekreation för Uppsalabor och besökare.

Förslag på åtgärder
• Plantera nya träd i luckor som förlängning  

av alléerna.

• Nya parkträd i Slottsbacken.

• Nya parkträd och solitärbuskar runt  
Tornerparkens stora, öppna rum. 

• Högre nivå på skötsel i östra branten,  
särskilt närmast gångvägar.

Parkens olika delområden:  1. Borggården 2. Södra borggården 
3. Terrasserna 4. Slottsbacken 5. Östra branten (även den kallad 
Slottsbacken) 6. Tornerparken

1

2

6

53

4

• Återskapa historiska gångvägar. 

• Nya sittplatser med parkbänkar i hela  
parken och på terrasserna. 

• Anlägga utsiktsplatser på slottets östra sida.

• Ny belysning anpassad till den  
historiska miljön. 

• Renovera gräsytorna på Rudbecks terrasser 
och nyanläggning av gångytor.

• Renovering och breddning av trapploppet 
i mittaxeln från borggården mot Botaniska 
trädgården.

• Öka den visuella kontakten från borggården 
mot Botaniska trädgården genom att inte  
återplantera träd i mittaxeln. 

• Glesa ut trädbeståndet och höja krontaket på 
befintliga träd för bättre visuell kontakt mellan 
Yttre borggården och Tornerparken.

1.  Grönt och skönt
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1. Slottsbacken i norr som vårdad 1800-
tals promenadpark och traditionsrik 
mötesplats.

2. Förtydligande av den trädplanterade 
kröningsvägen.

3. Terrasserna som gestaltad och länkan-
de del i rumssekvensen från borggård till 
Botaniska trädgården.

4. Borggården som represe ntativt 
stadsrum med tillgängliggjord bastion 
Gräsgården.

5. Yttre borggården som  
länkande rum mellan borg gården och 
Tornerparken.

6. Kasåsen i öster som glest bevuxen och 
välskött  hagmark med fria siktlinjer. 

7. Tornerparken som gestaltad 
1800-talspark med gångvägar och varierat 
växtmaterial.

8. Samlad gräsyta som del av både prome-
nadpark och idrottsanläggning. Förtydli-
gande av Kung Jans vägs alléplanteringen 
som del av historiskt stråk.

Plan över området omkring slottet, kopia originalritning av A 
Medin 1898. På ritningen syns flera av de stigar som nu föreslås tas 
fram och rustas upp för att åter göra parken till en attraktiv och mer 
tillgänglig promenadpark. Kartan har roterats för ökad läsbarhet.

1.  Grönt och skönt

Parkens karaktärer
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2. Tillgänglighet 
Förbättra fysisk och mental tillgäng
lighet till Uppsala slott och parken.
Det är viktigt att underlätta för de som har svårt att 
ta sig upp till Uppsala Slott. Slottsparken har med 
sitt läge på åsen en dramatisk och spännande topo-
grafi. Men nivåskillnaderna bidrar till att området 
uppfattas som svårtillgängligt och innebär ett mot-
stånd för besökare. Med bra hållplatslägen, gång-
vägar för bussresenärer och och tillgängliga sätt att 
ta sig upp till åsen från Veteranparken kan tillgäng-
ligheten öka. Att tydliggöra entréer och öppna upp 
nya gångstråk i området är också viktiga faktorer 
för att minska den mentala uppförsbacken.

Gemensam målbild 
• Parken ska utvecklas till en välskött  

och attraktiv historisk park. 

• Det ska vara tryggt och säkert att vara i 
parken.

• Slottet ska även i fortsättningen vara 
framträdande i stadsbilden och det ska 
finnas utsiktspunkter där det går att blicka 
ut över staden.

• Parken ska vara öppen, generös och utan 
stängda gränser till omgivande gator.

• Parken ska vara en plats för evenemang, 
folkliv och aktiviteter.

• Parken ska vara en naturlig plats för 
 rekreation för Uppsalabor och besökare.

Förslag på åtgärder
• Rulltrappa, bergbana eller hiss kan anläggas 

vid Bleke Backes fot mot yttre borggården.

• Trappa, rampsystem och hiss kan anord-
nas i  anslutning till busshållplatsen vid Dag 
 Hammarskjölds väg. På detta sätt kan man ta 
sig upp både mot slottets södra entré och till 
borggården.

• Möjlighet att anordna trapplopp i anslutning till 
den södra delen av bastionen. 

• Vissa entréer kan ha stödmurar som skapar 
tydliga inbjudande entrépunkter. I anslutning 
till dessa kan informationsskyltar och belys-
ning placeras.

• Göra en anslutande gångväg som leder upp till 
stråk längs bastionens södra sida.

• Förbättra trappväg genom Kung Jans port.

• Skapa alternativ trappväg till branta Bleke 
backe i slänten öster om Tornerparken.

• Återskapa och förnya stigar i Tornerparken för 
att tillgängliggöra den öppna gräsytan.

2.  Tillgänglighet

2
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1. Entré Södra 2. Entré Segerstedtska 3. Entré Botan  
4. Entré Carolina 5. Entré Slottsgatan 6. Entré Slottsgränd  
7. Entré Slottskällan 8. Entréplats Brända Tomten
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1. Ramp med lutning 1:2

2. Gångstråk, ramp, genom-
snittlig lutning ca 1:15

3. Ramp med lutning 1:20

4. Vilplan

5. Vilplan/anslutning terrass

6. Gångväg

7. Trappa i granit

8. Passage genom bastion

9. Hiss

10. Ingång till hiss 

2.  Tillgänglighet

Exempel på förbättrad tillgänglighet
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1. Nedtrampad stig uppgrade-
ras till gångväg.

2. Förstärkning av tvärkopp-
ling.

3. Ny gångväg i kanten av gräs-
planen/branta slänten. 

4. Ny gångväg i bryzonen/ 
slutet av gräsplanen.

5. Ny gångväg förstärker 
koppling Tornerparken och 
yttre borggården/koppling 
bergsbana/rulltrappa. 

6. Historisk gångväg  rustas 
uppoch förstärker kopplingen 
mellan yttre borggården och 
tornerparken. 

7. Nya gångvägar som ansluter 
till bergbana/rulltrappa 

8. Befintlinga stigar som kan 
röjas fram.

9. Gångväg förstärker 
kopplingen Borggården och 
Engelska parken.

10. Upprustade och nya gång-
ar på terrasser.

11. Ramper och trappor i 
samband med hiss.

12. Gångväg som följer lan-
skapsformen.

2.  Tillgänglighet

Återskapa gångstråk  
Genom att återskapa en del av det stigsystem som fanns i 
parken i början av 1900-talet ökar tillgängligheten. Ytor i parken 
som tidigare inte gått att nå går då att besöka och beläggning-
en på stigar förbättras. Nya vägar upp till borg gården bör även 
anläggas och göras tillgängliga i den mån det är möjligt. 
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3. Aktivitet  
och service 
Skapa nya attraktioner  
och förstärka de som redan finns.  
I söder ligger Tornerparken inramad med blom-
mande busk- och brynplanteringar. Här finns 
öppna gräsytor med plats för aktivitet, lek och 
idrott. Området gestaltas för att skapa möjlighet 
till vila och umgänge samt locka till lek och trä-
ning. En toalettbyggnad tillkommer och infra-
struktur skapas för att göra ytan mer användbar 
för olika aktiviteter.

Gemensam målbild 
• Parken ska utvecklas till en välskött  

och attraktiv historisk park. 

• Det ska vara tryggt och säkert att vara i 
parken.

• Slottet ska även i fortsättningen vara 
framträdande i stadsbilden och det ska 
finnas utsiktspunkter där det går att blicka 
ut över staden.

• Parken ska vara öppen, generös och utan 
stängda gränser till omgivande gator.

• Parken ska vara en plats för evenemang, 
folkliv och aktiviteter.

• Parken ska vara en naturlig plats för 
 rekreation för Uppsalabor och besökare.

1

2
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6

1. Den nya evenemangsplatsen bjuder in till 
spontana och planerade evenemang.

2. Borggården förstärks som yta för mindre 
evene mang och marknader.

3. I Tornerparken finns plats för lek, vistelse och 
rörelse för olika åldrar.

4. Ett entrétorg kopplar samman staden med 
järnvägsstation och kollektivstråk med verk-
samheter uppe på slottet. Det blir samtidigt ett 
skyltfönster för verksamheter uppe på slottet 
och startpunkt för en tillgänglig förbindelse från 
staden upp till slottet.

5. Parken bjuder på för Uppsala unika värden i 
form av höjdskillnader, dessa kan uppmuntras 
för att främja rörelse och lek för alla åldrar.

6. Fårhagen är en speciell bevarandevärd miljö 
och det är unikt med betesmark mitt i staden. 
Dessa ytor ska vara öppna att vandra i när inte 
fåren är på plats, genom att grindar eller färistar 
skapas på strategiska ställen vid stråk. Platsen 
kan även användas still tillfälliga evenemang 
med djur på plats, tex 4H.

3. Aktivitet och service

I hörnet mot Paradgatan- Nedre Slottsgatan föreslås en 
 evenemangsplats med mjuka terrasseringar skapas, här finns 
en historisk tradition av att träffas och ta del av enemang.
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3. Aktivitet och service

Skiss av den nya evenemangsplatsen
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4. Plats för konst 
Skapa nya attraktioner och förstärka 
de som redan finns.  
Slottsparken är en viktig central plats för konst 
oavsett placeringen av ett konstmuseum. 
Slottsparken har tillfälliga skulpturutställning-
ar och borggården används idag för tillfälliga 
konstinstallationer av konstmuseet. I dag finns 
offentliga konstverk från olika tidsepoker. Under 
2021 kommer kulturförvaltningen ta fram ett 
konstprogram för Slottsparken för att utreda hur 
parken skulle kunna utvecklas med konst som 
tema. 

Gemensam målbild 
• Parken ska utvecklas till en välskött  

och attraktiv historisk park. 

• Det ska vara tryggt och säkert att vara i 
parken.

• Slottet ska även i fortsättningen vara 
framträdande i stadsbilden och det ska 
finnas utsiktspunkter där det går att blicka 
ut över staden.

• Parken ska vara öppen, generös och utan 
stängda gränser till omgivande gator.

• Parken ska vara en plats för evenemang, 
folkliv och aktiviteter.

• Parken ska vara en naturlig plats för 
 rekreation för Uppsalabor och besökare.

”Slottsparken är en  
viktig central plats för konst 
oavsett placeringen av ett 
konstmuseum”.

4. Plats för konst

Befintlig konst 

Ett eventuellt konstmuseum 
kan ha temporära  
utställningar 

Konst kan kopplas till  
eventuell bergbana

Nya konstverk kan infogas i 
södra delen som en  
skulpturpark



184. Plats för konst
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ÅR 2023-2028

2023
Lekstationer, konst, sittplatser, 
träd samt terrasser och trappor 
växer fram och skapar en första 
känsla av Uppsala Slottspark 
och vad som komma skall.

2025
Du kan komma till Slottsparken 
från fler håll. Nu skapar vi sex 
välkomnande och inbjudande 
entréer i alla väderstreck. Vi 
bygger också en evenemangs-
plats för utomhusteater.

2028
Nu bygger vi ett entrétorg vid 
Svandammen och en skulptur-
park för sköna stunder, vi tar 
oss upp till slottet med en hiss, 
rulltrappa eller bergbana.

Plan för förverkligande av  
morgondagens levande slottspark
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Arbetsprocess 
Arbetet med att förtydliga behov och  anspråk 
för att öka slottsområdets attraktivitet 
och  tillgängligheten har tagits fram av en 
 arbetsgrupp med representanter från Uppsala 
 kommun och Statens fastighetsverk.

Kommande steg 
• En översyn och förtydligande av det nu gäll-

ande driftsavtalet mellan Uppsala kommun 
och  Statens Fastighetsverk från 12 juli 1899 är 
prioriterat, och ska vara godkänt av parterna 
innan arbeten med att vidareutveckla och 
realisera utvecklingsplanen kan starta.

• Samordna utvecklingen av Odinslund som 
Uppsala kommun ska göra med anledning av 
förändringar i kvarteret Ubbo. Syftet är att 
synergier och kopplingar till det föreslagna 
kröningsstråket och starten på ”kulturstråket” 
optimeras och samordnas på bästa sätt.

• Informera intilliggande fastighetsägare och 
verksamheter om arbetet och öppna upp 
för dialog kring Slottsparken. Aktörer som 
 Uppsala Universitet, Svenska kyrkan, Regio-
nen och MIAB med fler har sannolikt ett stort 
intresse av att bidra till en attraktiv utveckling 
av området.

• Färdigställa en gemensam prioriteringsord-
ning baserad på kalkylunderlag för beslut i 
respektive organisation. Därefter projektering 
och anläggning i etapper.

• Utarbeta och besluta om konstprogram.

• Utarbeta och besluta om belysningsprogram.

• Utarbeta och besluta om skyltprogram.

• Synkronisera arbete med utveckling  
av kulturstråket.

• Bilda projektgrupper inom respektive  
organisation med mandat och budget  
utifrån beslutat projektdirektiv.

• Låta utföra en trafik- och busstrafikut redning 
inom området som grund för beslut kring 
behovsbedömning och placering av bussupp-
ställningsplatser. 

• Utreda parkeringsbehov inom slotts området.

• Integrera arbetet med skyltning, entré-
utformning och tillgänglighet i projektgrupp för 
”kulturstråket”.

• Ansöka om dispens för ändring hos  
Riksantikvarieämbetet gällande de åtgärder 
som ingår i det Statliga byggnadsminnet.

För mer information och frågor om handlings
planen välkommen att kontakta:

Kontaktcenter 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: uppsala.kommun@uppsala.se 
uppsala.se/kontaktcenter

Ambitionsnivån och innehållet för utvecklings-
planen för parkområdet kring slottet kommer 
ta hänsyn till Uppsala konstmuseums framtida 
placering.

Arbetsprocess
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Arbetsgruppen 
Sofie Blomgren, Uppsala kommun 

Maria Hörberg,  Uppsala kommun 

Karin Åkerblom, Uppsala kommun

Helena Thomann, Statens fastighetsverk

Anna Enberg, Statens fastighetsverk

Jonas Berglund, Nivå landskapsarkitekter

Arbetsgruppen har haft kontinuerliga 
 avstämningar med: 

• Claes Larsson, stadsarkitekt,  
Uppsala kommun  

• Dan Thunman, stadsantikvarie,  
Uppsala kommun  

• Tomas Lewan, slottsarkitekt,  
Arkitekt SAR/MSA

• Olle Nylind, Kulturarvsspeciealist, Statens 
fastighetsverk 

Under processen har arbetsgruppen haft  
avstämningsmöten i särskilda frågor med: 

• Anna Ehn, enhetschef offentlig konst,  
Uppsala kommun 

• Daniel Werkmäster, chef,  
Uppsalas konstmuseum

• Christer Åkerlund,  trafikingenjör,  
Uppsala kommun 

• Sverker Hansson, trafikplanerare, Tyréns

• Mats Block, trädgårdsdirektör,  
Uppsala universitet

• Ingemar Carlsson, enhetschef park,  
Uppsala kommun

• Viviann Blomgren, enhetschef park,  
Uppsala kommun

I arbetet med utvecklingsplanen har stor 
vikt lagts vid att i tidigt skede informera 
 Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet   
om det pågående arbetet. 

Bildkällor
• Karavan landskap

• Nivå Landskapsarkitektur AB 

• Upplandsmuseet

• Carolina Rediviva
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white.se /en

@whitearkitekter

VETE R ANPARK E N T ILL 

SÖD R A BORGG ÅRD E N ,  UPPSAL A SLOT T

Tillgänglighetsutredning

2021- 02-19



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

> Inledning

> Förutsättningar

> Gemensamt för alla alternativ

> Alternativ A

> Alternativ A utvecklad

> Alternativ B

> Alternativ C

> Kostnadsbedömning 

> Konskekvensbedömning inkl. sammanfattning 

> Övriga alternativ

> Bilaga: Ritningsunderlag kalkyl

> Bilaga: Vyer alt. A rev. 

> Bilaga: Driftkostnadsbedömnig 



INLEDNING 

Denna utredning syftar till beskriva och utvärdera olika tillgän-
lighetsanpassningar och länkar mellan Veteranparken och södra 
borggården vid Uppsala slott. Fokus ligger på tillgängliggörande 
av framförallt ett framtida konstmuseum och slottets verksam-
heter, men även parken som helhet. Mötet med staden och hur 
platsen som helhet kan te sig är också skissmässigt beskrivet 
för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.  

Tre huvudsakliga alternativ har valts i dialog med Uppsala kom-
muns och SFV:s projektgrupp. Dessa tre har studerats och 
utvärderas, visualiserats och kostnadsbedömts. Utredningen 
startade brett med att flertal olika alternativ som utvärderades 
översiktligt för att skapa en bild av vilka som har bärkraft. Uti-
från dessa valdes tre huvudsakliga alternativ ut för fördjupning: 
A- hiss, B - Bergbana/Snedbanehiss och C - kombination med 
hiss och rulltrappa med snedbanehiss. En utveckling av alte-
rantiv A finns även med. Bearbetningen betsår framför allt bro/
spånglösningen som en ”tree-top-walk” där även trygghetsas-
pekt har fokuserats på. 

Gemensamt för de tre alternativen är en potentiell utveckling av 
Veteranparken fram till Sjukhusvägen till en publik plats som bju-
der in flöden, samtidigt som den kan utgöra en paus i stadsrum-
met. I fonden skisseras en ny entrébyggnad (volymskiss) som 
kan vara en en stadsentré till konstmuseum, inrymma service 
kopplat till framtida kollektivtrafikhållplats, café etc. 
 
Utvecklingen av platsen som helhet (Veteranplatsen/parken) har 
tidshorisonten ca 2028 och har i denna utredning setts ingå i ett 
sammanhang med ett framtida hållplatsläge för en kapacitetss-
tark kollektivtrafik vid korsningen Sjukhusvägen, en utveckling av 
området kring Svandammen inkl. Svettis, förslag kring utveck-
ling av konstmuseet på slottet samt utveckling av slottsområdets 
parkmiljöer som skisserats i andra utredningar. Den utveckling  
Uppsala universitet ser framför sig i det närliggande Blåsenhus-
området, beskrivet i Utvecklingsplan 2050. är också en pussel-

ARBETSGRUPP 

White arkitekter AB genom: 
 
- Jens Modin, ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA, 
uppdragsledare, partner
- Jacob Melin, ansvarig arkitekt SAR/MSA, partner
- Lilly Duong, kalkylingenjör 
- Libny Paceo, arkitekt MSA 
- Eva Weibull Winter, landskapsarkitekt MSA 

UPPDR AGET 

White arkitekter AB har på uppdrag av 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala 
kommun tagit fram denna utredning un-
der perioden december 2020 till febru-
ari 2021.                             

bit. Platsen tangerar också sjukhusområdets östra entré. 

Tillgänglighetsåtgärderna servar inte endast slottet utan kan 
också utgöra en stärkt länk i både nordsydlig och öst-västlig 
riktning. Stärkta samband mellan stadsträdgården, årummet, re-
secentrum och de östliga delarna som carolinaparken, carolina 
redivia, botaniska, de historiska delerna kring domkyrkan, uni-
versitetshuset etc.

Alternativen har bedömts utifrån de olika aspekterna:

• Tillgänglighet

• Attraktivitet, trygghet

• Byggbarhet

• Konstruktion

• Driftsäkerhet

• Kapacitet

• Kostnadsbedömning

• Påverkan på stadsbild

• Påverkan på kulturmiljö

• Lämplighet utifrån skala/höjdskillnad relevans för platsen

 

https://www.uu.se/digitalAssets/718/c_718988-l_3-k_utvecklingsplan_2050_tga.pdf


FÖRUTSÄTTNINGAR



BAKGRUND 

Den 27 maj 2020 beslutade kommunstyrelsen (§140) att ge 
kommunledningskontoret uppdraget att förhandla med Statens 
fastighetsverk och Uppsala Akademiförvaltning om en plats för 
ett nytt konstmuseum vid Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken. 
Statens fastighetsverk, i samarbete med Uppsala kommun, ska 
arbeta för att rådande höjdskillnad runt slottet ska upplevas som 
mindre ansträngande, och att vägen till och från Uppsala konst-
museum blir mer tillgänglig. 

GEMENSAM MÅLBILD 

Uppsala kommun och Statens fastighetsverk har enats om en 
gemensam målbild för utvecklingen av parkområdet:  

• Parken ska utvecklas till en välskött och  
attraktiv historisk park. 
 

• Det ska vara tryggt och säkert att vara i parken.

• Slottet ska även i fortsättningen vara framträdande i  
stadsbilden och det ska finnas utsiktspunkter där det går att 
blicka ut över staden.

• Parken ska vara öppen, generös och utan stängda  
gränser till omgivande gator. 
 
• Parken ska vara en plats för evenemang,  
folkliv och aktiviteter.

• Parken ska vara en naturlig plats för rekreation  
för Uppsalabor och besökare. 
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GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR

OMR ÅDETS FÖRUTSÄT TNINGAR 

Slottsparken har ändrat karaktär i takt med att staden utvecklats 
och har en lång och spännande historia. 1899 tecknades ett av-
tal mellan staten och staden (kommunen) som säger att parken 
ska vara till för Uppsalaborna. Avtalet gäller än idag. 

Slottets läge på åsen och Slottsparkens branta lutningar mot 
öster är en utmaning då tillgängligheten till området är en vik-
tig förutsättning i arbetet med att utveckla området. Området 
är idag starkt kuperat med en total höjdskillnad mellan Vete-
ranplatsen / Sjukhusvägen (ca +5-7 m ÖH) och södra delen av 
slottsparken på +35 m ÖH.

I kartan nedan är de olika fastigheterna i området markerade 
(lila områden). De två stråken Bleke backe samt det nordsydli-
ga stråket mellan Nedre Slottsgatan och Akademiska sjukhuset 
möts i en nod som ligger på + 13-nivån. 

Tre villkor i kommunstyrelsens beslut när det gäller lokalisering 
av ett framtida konstmuseum:  
 
1. Uppsala konstmuseum ska vara enkelt att ta sig till och från 
med allmänna kommunikationer. Gångvägar och gångstråk ska 
anpassas och vara tillgängliga. 
 

2. Fastighetsägaren ska i samarbete med Uppsala kommun ar-
beta för att rådande höjdskillnad runt slottet ska upplevas som 
mindre ansträngande och att vägen till och från Uppsala konst-
museum är mer tillgänglig.  
 
3. En placering av Uppsala konstmuseum i slottet förutsätter in-
satser för att öka tillgängligheten och attraktiviteten i den omgi-
vande parken.

 

 

 



TILLGÄNGLIGHET / TOPOGR AFI 

Förbindelsen ska vara tillgänglig enligt de krav som gäller enligt 
PBL och BFS 2011:5 – ALM 2  - tillgänglighetsstandard för all-
män platsmark. Största utmaningen för detta projekt är marklut-
ningarna. I och med att en maxlutning på 1:50, dv.s. 2 % tilläm-
pas vid nybyggnation. Anpassningar av befintlig marknivå/lutning 
i den östra nedre delarna är därför nödvändiga. Bedömingen är 
att det är möjligt genom viss ombyggnation av platsen.  

 

Befintliga lutningar utmed gångvägarna i området. 
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KULTURHISTORISK A VÄRDEN 

Slottet och Slottsparken är sedan 1935 ett statligt byggnads-
minne och har därför särskilda skyddsbestämmelser. Hela områ-
det ägs av Statens fastighetsverk (SFV) och är upptaget i för-
teckningen över statliga byggnadsminnen, vilka skyddas genom 
kulturmiljölagen (KML). SFV är skyldig att vårda, underhålla och 
bevara byggnadsminnet. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar 
för tillsynen. Sedan 1899 ansvarar Uppsala kommun för drift och 
underhåll. Området ingår i enlighet med Miljöbalken (MB) i riks-
intresset Uppsala stad. Det innebär att området är viktigt ur en 
nationell synvinkel och långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som 
kan skada värdet som konstituerat riksintresse.  

Slotts- och Svandammsområdet

Kulturmiljöklassning i området. Källa: Upplandsmuseet.
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Principsektion genom området

 

Särskillt värdefulla siktlinjer enligt ÖP 
Uppsala kommun.   

STR ÅK & NODER 

Befintliga stråk i området är huvudsakligen utmed Sjukhusvä-
gen, upp för Bleke backe eller söderut mot Barnsjukhuset (in-
gång 100) samt från Sjukhusvägen och in på sjukhusområdet 
via Inre sjukhusvägen. Målpunkter idag är framför allt sjukhu-
sområdet, Blåsenhus väster om slottet, slottet, stadsparken, 
Svandammen. Ett framtida hållplatsläge för en eventuell spårväg 
kan komma att vara placerad i korsningen vid Sjukhusvägen och 
Inre sjukhusvägen i direkt anslutning till det aktuella området.   

 

Befintliga stråk  och noder

Mot centrum och URCMot centrum och ån

Carolinabacken, norrt mot U-huset, Luthagen

Mot Blåsenhus, västerut

Årike Fyris, stadsparken

In till Ackis
19 

 

 

Figur. Riksintresseområde Uppsala stad med särskilt värdefulla siktsektorer markerade. 

Blå= Byggnadsminne  

Grön= Särskilt värdefull byggnad (PBL 8:13) med förvanskningsförbud  

Gul= Värdefull byggnad enligt (PBL 8:17), varsamhet  

Grönmarkerade byggnader = q-märkta i detaljplaner

Länsstyrelsen (Riksantikvarieämbetet) har tagit fram områdes-
beskrivning, motivering och värdeomdömen för området. Uppsa-
la kommun har i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) beskri-
vit olika skyddsinstitut, ställningstagande och riktlinjer som ingår 
i kommunens översiktsplan.

Uppsala stad C 40 A är ett område av riksintresse för kulturmil-
jövården som förslagen kommer behöva prövas mot i en fortsatt 
process. 



VAT TENSK YDDSOMR ÅDE 

Området ligger inom en extremt känslig zon enligt känslighets-
kartan för Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde. 
Det innebär att det är isälvsmaterial i dagen och att direkt in-
filtration till åsen sker. Det är därför viktigt att en riskbedöm-
ning utförs innan arbetet startar, och att hänsyn tas till lämpli-
ga skyddsåtgärder under byggskedet. Slottet ligger inom inre 
skyddszon för vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter. 
Dispensansökningar görs hos Länsstyrelsen.   

 

Kartan visar Vattenskyddsområdet Uppsala- och Vattholmaåsarna.  

Slottet med slottsbacken och närliggande kvarter ingår i den Primära, inre skydds-

zonen.  (Kartan är beskuren. https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/

verksamhet-och-drift/vattenskyddsomraden/vattenskyddsomrade_uppsala_vattholma.pdf) 

SKALADATUM

Länsstyrelsen Uppsala län
03 FS 1990:1

1:100 000, A3

0 1 2 3 4 5

kilometer

±

180605
Kartdata Lantmäteriet, Länsstyrelsen Uppsala 2018

Vattenskyddsområde
Uppsala- och 
Vattholmaåsarna

Primär, inre skyddszon

Sekundär, yttre skyddszon

Kartan visar grundvattenmagasin. Källa SGU Geokartan. 

NATURVÄRDEN 

Den här delen av åsen har inte den karaktäristiska gamla tallsko-
gen som är så typisk för Uppsalaåsen. Här finns istället inslag 
av inplanterad ädellöv såsom alm, bok och lind och stora lövträd 
som nu utvecklat naturvärden. Ju äldre ett träd blir desto artrika-
re blir det generellt, och en hel del rödlistade fåglar och svampar 
har inrapporterats från området. Området har högsta naturvär-
desklass, 1 och 2, enligt den naturvärdesstandard som finns för 
inventeringar. 

Inom utredningsområdet finns framförallt stora uppvuxna bok-
träd kring Bleke backe. I Veteransparken finns dels lindar i rader 
(allé) samt solitära storvuxna träd. 
    

 

Ädellövskog-vuxen

Halvöppen mark/buskmark

Bebyggd hårdgjord mark, 
veg 30-50 %

Torr -frisk gräsmark

Barrskog torr-frisk

Biotopkarta, källa Uppsala kommun

 

Bok 



GEMENSAMT FÖR ALLA ALTERNATIV:

plats & entrébyggnad



Situationsplan skala 1:500 A3

Gemensamt för alla tre alternativ 

är en platsbildning samt en entré-

byggnad. Över platsen finns flera 

stråk, både diagonalt och längs 

med. Platsen kan även inbjuda till 

vistelse, utställningar / annons-

plats eller liknande kopplade till 

konstmuseets verksamhet. 

Närheten till kollektivtrafikhåll-

plats stärker platsen ytterligare, 

liksom entré till Akademiska 

sjukhuset. Stadsträdgården ligger 

ett stenkast bort liksom Svan-

dammen.

Byggnaden skisseras som ca 150 

kvm i ett plan med möjlighet till 

takterrass. 

Byggnadens utformning är 

skissartad gestaltat i denna 

utredning och syftar till att ge en 

bild av vad den kan vara. Exakt 

utformning bestäms i senare 

skede. 

I förslaget sparas ett av de 

befintlig träden och ett utgår. 

I en vidarebearbetning bör det 

undersökas om båda kan sparas 

och byggnaden anpassas till de 

förutsättningarna.  
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Gemensamt för alla alternativ är en platsbildning som bjuder in besökaren från Sjukhusvägen. En ntrébyggnad ligger i fonden, från vilken de olika tillgänglighetslösnignar har sin utgångspunkt.. 

Till höger i bild ligger Slottskällan, till vänster entrén till Akademiska sjukhuset och stråket via Bleke backe löper till vänster om entrébyggnaden. Slottet är närvarande i stadsrummet. 



Vy från Sjukhusvägen strax söder om Svandamshallen / Stadsträdgården. Infarten till sjukhuset till vänster i bild. Härifrån syns entrébyggnaden mellan träden. Bilden visar alternativ B och C.  



Översiksritning med  tillgänglighetslösningarna och framtida hållplatsläge i Sjukhusvägen markerade



ALTERNATIV A

hiss + bro
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Situationsplan, skala 1:1000, A3

Alternativ  A:
Hög hiss & bro
Kort beskrivning:
Ett högt hisstorn är placerat i det som idag 
är Veteranparken. Därifrån lyfts man ca 28 m 
upp till slottets nivå. Från hissens toppnivå 
går en lång gångbro genom och över vegeta-
tionen i slottsbranten, och landar på brantens 
övre kant på 35-metersnivån. Gångbron 
behöver minst två stöd mellan hisstornet och 
det övre landfästet.

Positivt:
- Begränsad påverkan:
Det höga hisstornet, som kräver omfattande 
grundläggning, är placerat nedanför åsen, 
nere i Veteranparken. I slänten behövs bara 
grundläggning för de brostöd som gångbron 
kräver. GC-stråken i slottsbacken vid Bleke 
backe förblir helt opåverkade.

- Upplevelsen:
Hissen och gångbron bjuder på för Uppsala 
helt nya upplevelser, en vandring bland träd-
kronorna och en utsikt över staden.

Negativt:
- Hisstornet är högt och kommer att från vissa 
(dock få) platser att ses tillsammans med 
Slottets siluett.

- Den långa, smala och höga bron kan upple-
vas som otrygg. Se även utvecklad variant. 

Varianter och utvecklingsmöjligheter
- Arkitektoniskt utvecklingsbart. Med en hög-
klassig arkitektonisk och konstruktiv gestalt-
ning kan hisstorn och bro berika miljön, med 
ett samtida inslag som på ett intressant sätt 
samspelar med den äldre kultumiljön.

- Bron skulle kunna utvecklas med mindre 
platsbildningar och sittmöjligheter bland träd-
kronorna. Se utvecklad variant. 

- Bron kan gestaltas i samarbete med konst-
när(er), och göra brovandringen ännu mer 
upplevelserik.

- Bron skulle kunna förgrena sig när den när-
mar sig det övre landfästet. Skulle kunna göra 
vandringen tryggare då det ger fler möjliga 
vägval. Se utvecklad variant. 
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ca +35,5
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vinkeländring
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Längdsektion, skala 1:500 A3



Entréplatsen med hiss



Vy mot Bleke backe. Till vänster sjukhusområdet med det befintliga järnstaketet. Framför byggnaden står en befintligt stort träd. Hisstornet reser sig upp bland trädkronorna.



Vy från Sjukhusvägen / Svandamshallarna. Från denna punkt är hissen som mest 

framträdande i förhållande till slottet, även om den döljs bra i löven under växtsä-

songen.  Exakt utformning av bron, dess vinkel och karaktär kan utvecklas. 

Platsen idag



Vy österut från Bleke backe strax ovanför korsningspunkten med GC-banan  Till vänster 

om entrébyggnaden skymtar den befintliga röda stugan, till höger i bild slänten ned mot 

sjukhusparken.   



Fotomontage med hissen bland träden.  När träden är avlöva-

de blir hissen mer framträdande i stadsrummet.  

Montaget är skissmässigt gjort och träd som befinner sig famför 

hissen har ej maskats bort. 

SE ÄVEN VY-BILAGA ALT. A UTVECKLAD  

FÖR FLER VYPUNKTER

Platsen idag



ALTERNATIV A UTVECKLAD

hiss + utvecklad bro            
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Situationsplan, skala 1:1000, A3

Alternativ A utvecklad
Hög hiss & bro

Kort beskrivning:
Samma som alt. A men med en bro som delar 
sig och vänder sig norrut. 

Gångbron har en Y-form för att skapa en 
mer varierad och uppelelserik miljö samt öka 
tryggheten (alternativ väg att gå i händelse av 
oönskat möte). Utsiktsmöjligheterna lyfts fram  
genom denna utformning. 

Varianter och utvecklingsmöjligheter
Graden av vistelsmöjligheter på bron, tex. 
sittplatser. 

Anslutningen till slottsområdets nivå är ej ut-
vecklad i denna skiss utan förutsätts kunnas 
läsas i en vidare bearbetning på ett bra sätt 
med god tillgånglighet och gena stråk. 

I skissen har bron sin bärande fackverkskon-
struktion under gångytan. Antal ben, place-
ring dimensioner, grundläggning mm behöver 
studeras vidare.  

Bron är skisserad över grannfastigheten var-
på avtal eller dylikt behöver upprättas. 
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Längdsektion, skala 1:500 A3



Entréplatsen med hiss och bro 



Vy mot Bleke backe. Till vänster sjukhusområdet med det befintliga järnstaketet. Framför byggnaden står en befintligt stort träd. Hisstornet reser sig upp bland trädkronorna.



Vy från Sjukhusvägen / Svandamshallarna. Brons vinkling gör att den inte blir lika 

framträdande i denna vy jämfört med alt A 

Platsen idag Alt. A





Vy österut från Bleke backe strax ovanför korsningspunkten med GC-banan  Till vänster 

om entrébyggnaden skymtar den befintliga röda stugan, till höger i bild slänten ned mot 

sjukhusparken. Jämfört med alt. A  ter sig bron i lika dominerande i denna vy i och med att 

den smiter in böand träden till vänster i bild.    



Vy västerut från bron mot söda borggården med basitonen i blickfånget. Bron delar sig i en y-formation vilket gör att man kan välja väg. 



Vy österut på väg ut mot hisstornet. Bron breddar sig och plats kan finnas för enklare sittplatser. Vyer över staden.   



Referensprojekt Kew Garden tree-top-walk i L ondon. Foto: White



ALTERNATIV B

bergbana / utvändig snedbanehiss             
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Situationsplan, skala 1:1000, A3

Alternativ  B:
Bergbana / utvändig 
snedbanehiss
Kort beskrivning:
En bergbana eller utvändig snedbanehiss, 
dvs en kabin som går på räls eller skenor. 
Skenorna vilar på stålbalkar som i sin tur vilar 
på regelbundet placerade fundament utmed 
banans sträckning. Banan går rakt i en vinkel 
på ca 17grader, och passerar med viss mar-
ginal över GC-vägen ovanför Slottskällan.

Positivt:
- Direkt från A till B:
Banan ger en bekväm och direkt färd mellan 
stadens och slottets nivå. Tillgänglighetsstad-
narden bedöms som mycket god. 

Negativt:
- Banan kräver grundläggning för ett flertal 
fundament i åsen/slänten (se sektionsritning).

- Banan skär genom vegetationen nedanför 
slottet och påverkar miljön avsevärt.

- Mycket begränsad marknad av tillverkare 
och leverantörer. Ekonomi, driftsäkerhet och 
underhåll/service är osäkerhetsfaktorer. 

- Den raka sträckningen av banan som krävs 
gör att en bit av annan fastighet måste tas i 
anspråk (se planritning).

Varianter och utvecklingsmöjligheter
- Med en inbyggnad (väggar och tak) av 
banan skulle en snedbanehiss av mer stan-
dardtyp kunna användas. Det skulle kunna ge 
en mer ekonomisk och driftsäker lösning. En 
sådan variant skulle dock bli ännu mer skrym-
mande i miljön.
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Längdsektion, skala 1:500 A3



Vy upp mot Bleke backe. Bergbanan startar inne i byggnaden och skymtar bakom den. 



Bergbanans pelare blir ett tydligt inslag i parkmiljön. Passagen under det diagonala GC-stråket syns till vänster i bild. 



En vy söderut mot sjukhusområdet från den diagonala GC-vägen. 



ALTERNATIV C

stegvis: hiss med bro + rulltrappa med snedhiss             
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Situationsplan, skala 1:1000, A3

Alternativ C:
2-stegslösning
Kort beskrivning:
En tvåstegslösning som även angör på 
+13-nivån, i korsningen mellan GC-stråken 
nedanför den branta slänten.

Steg 1: Den nedre delen (mellan +7 och 
+13) utgörs av ett lågt hisstorn i Veteranpar-
ken och en spång/bro som landar på +13-ni-
vån. 
Steg 2: Den övre delen utgörs av en rull-
trappa och en snedbanehiss, inbyggda (med 
väggar/tak) och delvis nedsänkta i slänten. 
Denna branta del av slänten lutar 30 grader 
vilket väl motsvarar lutningen på en rulltrap-
pa. Rulltrappan uppfyller ensam inte till-
gänglightskraven, varför en snedbanehiss är 
nödvändig bredvid rulltrappan. 

Positivt:
- Kontakten med +13-nivån:
Tvåstegslösningen ger större flexibilitet och 
rörelsemöjligheter i miljön kring Slottet. Man 
kan välja fler sätt att ta sig upp och ned med 
hjälp av detta alternativ. En platsbildning kan 
skapas på +13-nivån som gör slottsbacken 
mer intressant. 

Negativt:
- Lösningen kräver omfattande schakt och 
grundläggning i åsbranten för rulltrappa och 
snedbanehiss (se sektionsritning).

- Tvåstegslösningen kan upplevas krånglig 
och omständig om man vill ta sig snabbt och 
enkelt upp till Slottet.

- Lösningen kan ev. betraktas som särbe-
handlade av de som ej kan åka rulltrappa då 
man blir hänvisad till separat snedbanehiss. 

- Mellannivån på +13 kan upplevas osäker då 
man måste korsa ett cykelstråk för att ta sig 
mellan den nedre delen (hiss/spång) och den 
övre delen (rulltrappa/snedbanehiss).

Varianter och utvecklingsmöjligheter:
VARIANTALTERNATIV C2 (se även sektion):
- Den övre delen av denna tvåstegslösning 
(rulltrappa/snedbanehiss) skulle kunna ersät-
tas med hiss och gångbro (liknanade alterna-
tiv A fast mindre). Dvs hiss+bro från stadsni-
vån till mellannivån (+13) och hiss+bro från 
mellannivån till slottsnivån. 
 
- Ett sådant alternativ skulle ge några av de 
positiva sidorna hos alternativ A. Samtidigt 
skulle hisstornet inte bli lika synligt som i alt. 
A, och bron in till landfästet på +35-nivån 
skulle bli kortare. Grundläggning för det höga 
hisstornet skulle dock hamna i åsen/slänten.  
Lösningen kan dock upplevas som krånglig 
och inte så effektiv ur rörelsehänseende. 
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Längdsektion, skala 1:500 A3



Hisstornet tittar upp på taket till byggnaden. Gångbron löper utmed GC-bana och upp mot Bleke backe. 



Omstigningsplatsen på +13-nivån mellan dtvå delarna. Rulltrappa med snedbanehiss byggs förslagvis in i ett skyddande tak. 



Omstingingsplatsen på +13-nivån mellan  de två delarna sett från norr mot sjukshuet. Rulltrappa med snedbanehiss byggs förslagvis in i ett skyddande tak som följer  branten upp mot slottet. 



Vy från bron strax efter att man kommer ut från hissen. Bleke backe till vänster och rulltrappan med snedbanehiss rakt fram i bild. 



KOSTNADSBEDÖMNING

se även bilaga  
Driftkostnadsbedömning



Slottsbacken utredning Dat: 2021-01-29

KOSTNADSBEDÖMNING

Prisläge januari 2021
Kostnader (kr) exkl. moms.

Underlag:
A-skisser för alternativ A - Hisstorn och gångbro
A-skisser för alternativ B - Bergbana
A-skisser för alternativ C - Kombo Hisstorn, spång, snebanehiss och rulltrappor

A B C
Längd  84 m 96 m 49 samt 35 m
Höjd hisstorn 32 m 10 m

Entreprenadskostnader SEK Kr SEK Kr SEK Kr
Anläggning av tillgänglighetsanordning 17 616 300 4 558 000 7 088 000
Schaktning och pålning 2 416 700 5 649 000 5 154 000
Vent 400 000 290 000
EL 500 000 500 000 500 000
Transportanordning 1 500 000 35 000 000 13 500 000

Arbetsplatsomkostnader & tjänstemän 6 729 900 13 712 100 7 959 600
Delsumma 29 162 900 59 419 100 34 491 600
Entreprenörsarvode (ca 10%) 2 916 000 5 942 000 3 449 000
Summa Entreprenadskostnader 32 078 900 65 361 100 37 940 600
Oförutsett (ca 20%) 6 416 000 13 072 000 7 588 000
Projektering och byggherrekostnader ca 20% 6 416 000 13 072 000 7 588 000
Total projektkostnader 44 910 900 91 505 100 53 116 600

AVRUNDAT         45 MSEK       92 MSEK         53 ,1 MSEK

VERSION 1 DAT. 2021-01-29



Slottsbacken utredning Dat: 2021-01-29, rev 2021-02-09

KOSTNADSBEDÖMNING

Prisläge januari 2021
Kostnader (kr) exkl. moms.

Underlag:
A-skisser för alternativ A - Hisstorn och gångbro, tillkommande 2st mindre hissar
A-skisser för alternativ B - Bergbana
A-skisser för alternativ C - Kombo Hisstorn, spång, snebanehiss och rulltrappor

Alt A Alt B Alt C

Längd  84 m 96 m 49 samt 35 m
Höjd hisstorn 32 m 10 m

Entreprenadskostnader SEK Kr SEK Kr SEK Kr
Anläggning av tillgänglighetsanordning 18 372 000 4 558 000 7 088 000
Schaktning och pålning 2 627 000 5 649 000 5 154 000
Vent 400 000 290 000
EL 500 000 500 000 500 000
Transportanordning 2 600 000 35 000 000 13 500 000

Arbetsplatsomkostnader & tjänstemän 7 349 700 13 712 100 7 959 600
Delsumma 31 848 700 59 419 100 34 491 600
Entreprenörsarvode (ca 10%) 3 185 000 5 942 000 3 449 000
Summa Entreprenadskostnader 35 033 700 65 361 100 37 940 600
Oförutsett (ca 20%) 7 007 000 13 072 000 7 588 000
Projektering och byggherrekostnader ca 20% 7 007 000 13 072 000 7 588 000
Total projektkostnader 49 047 700 91 505 100 53 116 600

AVRUNDAT         49,1 MSEK       92 MSEK         53 ,1 MSEK

VERSION 2 DAT. 2021-02-09 MED ALT. A OCH 2 HISSKORGAR .

BRONS UTFORMNING (Y-FORM) ÄR EJ  MEDTAGEN I  DETTA SKEDE OCH I  NEDANSTÅENMDE KOSTNADSBEDÖMNING  



KONSEKVENSBEDÖMNING 
INKL. SAMMAFATTNING 



A
Hissen inkl. bron är ett tydligt identitetsskapande, smått spektakulärt 

inslag i staden som både påverkar stadsbild och kulturmiljö. Just på-

verkan på kulturmiljön bedöms föranleda omfattande studier och pröv-

ningar enligt gällande lagstiftning. Den kan utgöra en attraktion i sig 

och tillföra staden kvaliteter förutom sin funktion av att transportera 

människor upp till slottsområdet. Arkitektur och trygghet är knäckfrå-

gor liksom smidighet att använda. Möjlighet att utforma bron/spången 

som en ”treewalk” bedöms som utvecklingsbart, t.ex. kan vistelsemöj-

ligheter finnas utmed sträckan, den kan dela sig eller ges en form som 

både tar hänsyn till befintlig natur och siktlinjer mot slottet från sta-

den. Tillgängligheten bedöms som god, dock kommer man inte direkt 

till södra borggården utan promenaden på spången behöver avläggas. 

Å andra sidan är transporten upp (eller ned) snabb. Suicidprevention 

blir en viktig aspekt. Att utreda frågor kring grundläggning i åsen både 

i förhållande till vattenskyddsområdet och rent geotekniska och kon-

struktionsmässiga aspekter. 

Alternativet kostnadsbedöms till ca 45 miljoner samt med ett an-

taget riskpåslaget för arkeologiska utgrävningar om ca 200 tkr. Drift-

kostnaderna består till stor del av sedvanligt maskinunderhåll, be-

siktningar och reparationer. Tekniken är vanligt förekommande och 

marknaden erbjuder flera alternativ. Ingreppet i åsen kan begränsas till 

några få punkter. Passagen under på befintliga gång- och cykelvägar 

och stigar påverkas inte. 

B
Bergbana, alternativt snedbanehiss, är en rationell lösning på så sätt 

att man transporteras fullt tillgängligt mellan de två nivåerna. Ingrep-

pet i marken bedöms som relativt stort, både på grund av teknisk-

schakt och grundläggning. För att inte skära av tvärgående stråk (GC, 

stigar) och för att hantera brantens olika lutningar byggs en sådan här 

anläggning förslagsvis i en obruten linje. Fundament/pelare och själva 

banan blir ett tydligt rumsligt element som skulle kunna upplevas som 

främmande i parkmiljön. Själva upplevelsen av att färdas upp kan dock 

upplevas positiv och spännande. Trygghetsaspekten bedöms som re-

lativt god. 

Projektkostnaden är ca 91,5 miljoner och marknadens erbjud-

er relativt sett få alternativa produkter. Bergbana färre, snedbanehiss 

fler. Driftkostnaden för bergbana i form av service, veckovis inspek-

tion samt eventuell tillgång (hur snabbt) till reservdelar bedöms som 

osäker, hög och svårkalkylerbar. Det antagna riskpåslaget för arke-

ologiska utgrävningar bedöms till ca 340 tkr vilket är högst av de tre 

alternativen. 

C
Det tvådelade alternativet bedöms som relativt platsanpassat på så 

sätt att det följer topografin och de givna förutsättningarna. Med en 

mindre hiss med tillhörande spång / bro upp till + 13 nivån där en 

plats kan skapas och sedan sista sträckan upp till södra borggår-

den via rulltrappa, och snedbanehiss finns både flera alternativa vägar 

upp och flexibiliteten är stor (man kan vända om på vägen). Dock så är 

inte alternativet fullt likvärdigt med avseende på tillgänglighet (jämfört 

med A och framför allt B) pga av att rulltrappan behöver kompletteras 

med en snedbanehiss som innebär ett extra moment och ett annat flö-

de för t.ex. en rullstolsburen person jämfört med en som kan använ-

da rulltrappan. Påverkan på åsen bedöms som relativt omfattande, 

men ej lika stor som alternativ B. Lösningen medför flertalet olika tek-

niker (hiss, rulltrappa, snedbanehiss, bro) med tillhörande driftkostna-

der och serviceinsatser. Även om rulltrappa är väderskyddad, finns en 

grad av osäkerhet kring framdriften och över året. Tekniken är å andra 

sidan vanligt förekommande i sig. 

Projektkostnaden bedöms till ca 53,1 miljoner och det antagna risk-

påslaget för arkeologiska utgrävningar bedöms till ca 300 tkr. 

SAMMANFAT TANDE RESONEMANG



SÄKERHET & TRYGGHET

Gemensamt för alla alternativ är att en ökad tillgänglighet till slotts-

området ökar tryggheten i stort. Ju fler människor som vistas i områ-

det över dygnet och året desto tryggare. God ljusplanering och bra 

siktförhållanden är viktiga faktorer gemensamt för alla alternativen. Ut-

vecklas verksamheten i Slottet (själva konstmuseet och andra verk-

samheter) samt parkens innehåll bedöms det också bidra till ökad 

trygghet. 

Alternativ A med hiss och bro kan genom som attraktionskraft i sig 

bidra till att fler kommer till området. Anläggningen håller förslagsvis 

öppet de tider museet eller servicebyggnad/café på Veteranplatsen är 

öppen. En stängning av broar och hiss nattetid då inte lika många vis-

tas i området bör övervägas i en eventuell fortsatt planering. 

Specifikt för alternativ A är den suicidrisk som föreligger gene-

rellt från platser med höga höjder. Närheten till Akademiska sjukhuset 

och Psykiatrins hus är ytterligare en riskfaktor i och med att det finns 

en koncentration av sårbara individer i närområdet. De mest riskfyllda 

platserna är miljöer där en person kan be¬finna sig osedd och stanna 

länge osedda. Förebyggande åtgärder i den fysiska miljön är, förutom 

att området som helhet länkas tydligare till omgivningen och på så sätt 

befolkas av flera personer, att ha tillräckligt höga fallskyddsräcken med 

en icke klättringsbar utformning som försvårar fall. Att skapa en triv-

sam miljö som känns omhändertagen med en god ljusmiljö är en annan 

viktig aspekt. Om öppningstider för anläggningen används i kombina-

tion med en service/entrébyggnad finns också en personell närvaro på 

platsen. Kamerabevakning kan också ha en preventiv effekt. Med ka-

meror kopplade till en larmcentral i kombination med analytisk mjuk-

vara och värmekameror med mikrofon- och hög¬talarsystem kan ett 

virtuellt eller externt ingripande ske tills dess att myndig¬hets- eller 

bevakningspersonal är på plats. Alla dessa åtgärder samt utformning-

en i sig behöver studeras och utvecklas. 

Olika principer för 

räckesutformning som 

är svåra att klättra över. 

Höjd, vinkel, material 

mm. spelar in. 



  

 

A 
Förklaring Tillgänglighet  

 

 

Trygghet Attraktivitet 

 

Lämplighet utifrån skala & 
höjdskillnad. Relevans för platsen 

 

Påverkan på stadsbild 

 

 

Hiss (1 korg) med 
tillhörande bro  
 
En hisskorg har bedömts 
som tillräcklig med 
avseende på förväntade 
personflöden till och från 
slottsområdet. Två 
hisskorgar skulle öka 
flexibiliteten och 
kapaciteten, men har inte 
kunnat behovs bedömas 
inom ramen för denna 
utredning.   
 
 

Full tillgänglighet.  
 
Gångväg på bro ca 
75-80 m. Utformas 
horisontell 
alternativt med 
längslutning 1%. 
 
Begränsad 
tillgänglighet för 
personer med 
höjdskräck.   
 
 
 

Kan upplevas som otrygg pga höjden till marken. 
 
Kan upplevas som otrygg i och med att bron är lång utan 
alternativ väg. Kan avhjälpas med gestaltningen.t. ex. att bron 
delar sig.  
 
Utformas lösningen med en byggnad bedöms/rekommenderas 
den vara öppen under de tider bemanning finns i entrébyggnaden 
för att öka tryggheten.  
 
Suicidprevention m.h.a. höga fallskydd, teknik som kamera etc 
behöver utredas. Utformning ska både förebygga suicid och 
upplevas som attraktiv och trygg.   
 
För att bron ska upplevas som trygg och komfortabel behöver 
den vara stabil och inte svaja nämnvärt (se även konstruktion)  
 
God renhållning och skötsel viktigt.  

Snabb transport, både upp 
och ned. 
 
Upplevelse att färdas upp 
genom trädkronor, gå ut 
på bron och befinna sig 
uppe vid slottet.  
 
En ny attraktion i staden. 
 
Utkikspunkt. 
 
Mindre attraktivitet i och 
med att man inte är 
framme direkt när man 
kommer upp, men å andra 
sidan en miljö med 
kvaliteter.  

Syns från olika mycket från olika 
vypunkter, men framför allt på nära 
håll.  
 
Sommartid inte lika framträdande i 
stadsbilden som på vintern i och 
med att träden är stora och 
uppvuxna samt står kontinuerligt 
upp i branten.  
 
Ett tydligt nytt element i staden.  
 
Tydliggör entrépunkten genom sin 
form, placering och gestaltning.  
 
Alternativet är anpassat till platsens 
höjdskillnader. 
 

Tydlig påverkan, en ny 
hög byggnad i närheten 
av slottet. Tydlig 
vertikalitet. 
 
Vänder sig tydligt mot 
östra delen av staden. 
 
Behöver utformas 
medvetet med hänsyn till 
platsen och dess 
placering i staden. Kan 
rätt hanterat tillföra 
kvaliteter till stadsbilden.   

 

Påverkan på kulturmiljö 

 

Påverkan på vattenskyddsområde Byggbarhet  

 

Konstruktion Driftsäkerhet Kapacitet 

Tydlig påverkan.  
 
Behöver utredas och bedömas vidare i 
samråd med Riksantikvarieämbetet och 
Länsstyrelsen.  
 
Arkeologiska lämningar. Lägre risk för 
påverkan pga mindre omfattande 
grundläggning i åsen jämfört med alt. B 
och C. Dock stor osäkerhet kring vilka 
fornlämningar som kan påträffas i 
området. Behov av fördjupad utredning i 
en planeringsprocess.   

Schakt för pelarfundament och brofäste på 
den övre nivån sker i åsmaterial.  
Grundläggning med pålning och gjutning 
av fundament. Exakt metod och djup 
behöver utredas vidare.  
 
Omfattande grundläggning av det höga 
hisstornet i gränsen mellan åsmaterial och 
lera ca 50 m djup).  
 
Samråd med länsstyrelsen behöver ske 
samt dispens för pålningsarbeten mm.  
 
Behöver som helhet utredas vidare i 
planeringsskede.   
 
Relativt mindre påverkan i och med färre 
ingreppspunkter jämfört med alt. B och C.   
 
 

Hisstornet bedöms som relativt 
konventionellt och byggbart. 
Referensobjekt finns, t.ex. Årstaberg i 
Stockholm.  
 
I byggskede skulle maskiner kunna nå 
grundläggningspunkterna från befintliga 
gångvägar.  
 
Utmaning att bygga bropelare samt 
montera brodelar i den sluttande 
terrängen.  
 
Skydd av befintlig vegetation och 
värdefulla träd inklusive rotsystem. 
 
 
 
 
 

Hisstorn i samverkan mellan betong 
och stål alternativt med endast 
stålfackverk. 
 
Brodelar kan utgöras av prefabricerad 
fackverk i stål.  
 
Dimensionering av, hisstorn, bro, 
grundläggning, pelare utifrån de 
geotekniska förutsättningarna 
behöver utredas vidare i 
planeringsskede.  
 
Utmaning att erhålla en smäcker 
utformning med robust konstruktion.  
 
 

Bedöms som driftsäkert i och 
med konventionella produkter 
med god tillgång till 
reservdelar, reparatörer etc.   
 
I utrett alternativ har en styck 
hisskorg valts utifrån de 
förväntade flödena, Med två 
hisskorgar skulle större 
redundans och flexibilitet 
erhållas (men skulle få en 
större påverkan på 
stadsbilden).   

Förslaget innehåller en 
hisskorg dimensionerad 
för ca 20 personer.  
 
Väntetid max 5 minuter. 
Antal minuter beror på 
val av hisshastighet.  
 

  

UT VÄRDERING , TABELL



 

  

B 
Förklaring Tillgänglighet 

 

Trygghet Attraktivitet/Upplevelsevärde 

 

Lämplighet utifrån skala/höjdskillnad 
relevans för platsen 

 

Påverkan på stadsbild 

 

 Bergbana eller utvändig 
snedbanehiss på 
räls/skenor delvis upphöjd 
på höga fundament.   

Full tillgänglighet.  
 
Tillgänglig förbindelse 
enligt regler och normer. 
 
Direkt förbindelse mellan 
Veteranparken och 
slottsområdet i jämförelse 
med alternativ C som 
består av två transporter 
utmed två delsträckor och 
till viss del A som består 
av hiss med tillhörande 
bro. 
 

Beroende av 
öppettider och om 
den ansluter till en 
byggnad med 
bemanning  
 
God renhållning 
och skötsel viktigt.  
 

Rationell förflyttning mellan två punkter.  
 
Troligen ingen större attraktion i sig. 
Med helglasad korg kan transporten ge 
en viss attraktion genom vegetationen 
utmed Slottsbacken.   
 
 
 

Skär delvis av tvärrörelser i Slottsbacken.  
 
Banan behöver höjas upp ovan befintlig mark 
för att möjliggöra för passage av befintlig 
gång- och cykelförbindelse under.  

Påverkar inte vyn av Slottet från andra 
delar av staden. 

 

Påverkan på kulturmiljö 

 

Påverkan på vattenskyddsområde 

 

Byggbarhet Konstruktion 

 

Driftsäkerhet 

 

Kapacitet 

 

Innebär ingrepp i slottets kulturhistoriska 
närmiljö. 
 
Stort ingrepp i åsslänten. 
 
Behöver utredas och bedömas vidare i 
samråd med Riksantikvarieämbetet och 
Länsstyrelsen.  
 
Arkeologiska lämningar. Stor osäkerhet 
kring vilka fornlämningar som kan 
påträffas i området. Behov av fördjupad 
utredning i en planeringsprocess.   

Schakt för grundläggning av banan och 
övre teknikutrymme sker till stora delar i 
åsmaterial.  
Grundläggning med pålning och gjutning av 
fundament. Exakt metod och djup behöver 
utredas vidare.  
 
Grundläggning av nedre del av banan 
inklusive djupt liggande teknikrum i gränsen 
mellan åsmaterial och lera ca 50 m djup).  
 
Samråd med länsstyrelsen behöver ske 
samt dispens för pålningsarbeten mm.  
 
Behöver som helhet utredas vidare i 
planeringsskede.   
 
 

Betongfundament för banans balkar krävs 
med regelbundna avstånd utmed hela 
slänten, dvs svåråtkomligt för maskiner. 
Fundamenten är dock mindre än i A och 
C. 
 
Skydd av befintlig vegetation och 
värdefulla träd inklusive rotsystem. 
 

Bana på stålbalkar som vilar på 
betongfundament med regelbundna 
avstånd.  
 
Djup grundläggning av betong i både 
banans övre och nedre del. 

Kan innebära problem 
eftersom det är en ovanlig 
teknik. Service och reservdelar 
kan ta tid. 

Kalkylerat förslag 
innehåller två 
kabiner/korgar. Redovisat 
förslag i visualiseringar 
och planer visar en 
kabin/korg för minst 20 
personer. Bedömd 
väntetid utifrån en 
kabin/korg är upp till cirka 
5 minuter. 

 
  



 

  

 

C 
Förklaring Tillgänglighet Trygghet Attraktivitet/Upplevelsevärde 

 

Lämplighet utifrån skala/höjdskillnad 
relevans för platsen 

 

Påverkan på stadsbild 

 

 Tvådelad transport 
bestående av hiss med bro 
mellan +7 och +13, samt 
rulltrappa och snedbanehiss 
mellan +13 och +35. 
 
 

Tillgänglig. 
 
Alla transportdelar 
rulltrappan är dock inte 
fullt tillgängliga..   
 
Platsen mellan 
transporterna på +13 kan 
innebära en osäker miljö 
pga korsande cykelbana.  
 
Angörandet mot nivån vid 
+13 innebär en större 
flexibilitet och fler 
rörelsemöjligheter i 
slottets närhet. Alternativ 
A och B har ingen 
tillgänglig anslutning till 
mellannivån. 

Beroende av 
öppettider 
och om den nedre 
delen ansluter till 
en byggnad med 
bemanning  
 
God renhållning 
och skötsel viktigt.  
 

Ingen attraktion i sig. 
 
Anslutning till mellannivån kan uppfattas 
som attraktivt. 

Alternativet är anpassat efter platsens 
höjdförändringar i och med delningen av 
transportsträckan. 
 
Den övre delen skär delvis av tvärrörelser i 
Slottsbacken. 
 

Påverkar inte vyn av Slottet från andra 
delar av staden. 

 
 

Påverkan på kulturmiljö 

 

Påverkan på vattenskyddsområde 

 

Byggbarhet Konstruktion 

 

Driftsäkerhet 

 

Kapacitet 

 

Innebär ingrepp i slottets kulturhistoriska 
närmiljö. 
 
Stort ingrepp i åsslänten. 
 
Behöver utredas och bedömas vidare i 
samråd med Riksantikvarieämbetet och 
Länsstyrelsen.  
 
Arkeologiska lämningar. Stor osäkerhet 
kring vilka fornlämningar som kan 
påträffas i området. Behov av fördjupad 
utredning i en planeringsprocess.   

Stort och djupt schakt för grundläggning av 
framförallt snedbanehissen men även 
rulltrappan i åsmaterial.  
Grundläggning med pålning och gjutning av 
fundament. Exakt metod och djup behöver 
utredas vidare.  
 
Grundläggning av nedre del (hissen) i 
gränsen mellan åsmaterial och lera ca 50 m 
djup).  
 
Samråd med länsstyrelsen behöver ske 
samt dispens för pålningsarbeten mm.  
 
Behöver som helhet utredas vidare i 
planeringsskede.   

Jämförelsevis omfattande schaktning och 
grundläggning utmed hela slänten mellan 
+13 och +35, dvs svåråtkomligt för 
maskiner. Kräver volymmässigt större 
ingrepp i åsslänten än A och B.  
 
Skydd av befintlig vegetation och 
värdefulla träd inklusive rotsystem. 
 

Nedre delen (hiss och bro) 
förhållandevis enkel och lätt lösning, 
bör kunna i utföras med tunna och 
smäckra dimensioner. 
 
Övre delen (rulltrappa och 
snedbanehiss) kräver omfattande 
grundläggning i betong för att bära och 
innehålla rulltrappa och snedbanehiss 
med nedsänkt teknikutrymme.  
 
Övre delen kräver överbyggnad 
(väggar och tak) som kan utföras i tex 
stål och glas. 

Hiss, rulltrappa och 
snedbanehiss kan 
utföras i 
standardprodukter från 
flera stora leverantörer. 
 
Utrett alternativ innebär 
enbart en hisskorg vilket 
kommer innebära 
tillfälliga driftstopp. 

Förslaget innehåller en hisskorg 
(per delsträcka) dimensionerad 
för 13-20 personer. 
 
Väntetid på snedbanehissen 
kan uppstå om cirka 3 minuter. 

 



ÖVRIGA ALTERNATIV

utredda och utvärderade 
men som ej vidareutvecklats  



Ev. entré-
  byggnad

TIDIGARE ALTERNATIV: 
EJ TILLGÄNGLIGT MELLAN
+7 OCH +13.

- SNEDHISS, RULLTRAPPA.

Slottets nivå
ca +35

Stadens
nivå
ca +7

ca
+1

3

Ev. entrébyggn.

GC ca+13

Slottets
nivå

ca +35

PRINCIPSEKTION

+30
 

+20

+10 Stadens
nivå ca +7

SNEDHISS + RULLTR APPA FR ÅN +13-NIVÅN

KOMMENTARER

- Lösningen är inte tillgänglig från den nedre stadsnivån pga branta 

lutningar mellan +7 och +13



Ev. entré-
  byggnad

ALT 6: 
RAK UNDER G-C.
DELVIS UNDER MARK.

- SNEDHISS, RULLTRAPPA.

Slottets nivå
ca +35

Stadens
nivå
ca +7

ca
+1

3

Ev. entrébyggn.

GC ca+13

Slottets
nivå

ca +35

PRINCIPSEKTION

+30
 

+20

+10 Stadens
nivå ca +7

R AK UNDER GC , DELVIS UNDER MARK . SNEDHISS/RULLTR APPA

KOMMENTARER

- En del av konstmuseet/entrébyggnad.  

- Begränsning/beroende av att entrébyggnad är öppen, d.v.s. ej möj-

ligt att ha öppen utanför öppetider. 

- Stora ingrepp i marken pga schakt.  

- Upplevs eventuellt som ologisk, d.v.s. känslan av att gå ned under 

mark för att röra sig uppåt

- Skär av stråk mellan entrébyggnad och röda stugan 

- GC-bana över. 



Ev. entré-
  byggnad

ALT 5: 
KRÖKT, ÖVER G-C.

- HISS + SPÅNG
- BERGBANA??

Slottets nivå
ca +35

Stadens
nivå
ca +7

ca
+1

3

Ev. entrébyggn.

GC ca+13

Slottets
nivå

ca +35

PRINCIPSEKTION

+30
 

+20

+10 Stadens
nivå ca +7

Ev. entrébyggn.

GC ca+13

Slottets
nivå

ca +35

PRINCIPSEKTION

+30
 

+20

+10 Stadens
nivå ca +7

OBS: BÖJD  BANA TVEKSAMT!

KRÖK T ÖVER GC

KOMMENTARER

- Inom fastighetsgränser en fördel 

- Med hiss-bro varianten är det möjligt. 

- Bergbana/Snedhiss med kurvatur bedöms som alltför komplex och 

kostsam, både byggnation och risk i driftskedet. 



Ev. entré-
  byggnad

ALT 2: 
RAK, ÖVER G-C.
LANDAR INTE BRA

- BERGBANA 
- SNEDHISS (?)

Slottets nivå
ca +35

Stadens
nivå
ca +7

ca
+1

3

Ev. entrébyggn.

GC ca+13

Slottets
nivå

ca +35

PRINCIPSEKTION

+30
 

+20

+10 Stadens
nivå ca +7

R AK ÖVER GC - BERGBANA /SNEDHISS. PÅ EGEN FASTIGHET

KOMMENTARER

- Inom fastighetsgränser 

- GC-väg passerar under  

- Lång sträcka (kostnadsaspekt) 

- Landar på den övre nivån i ett läge som inte är helt optimalt med av-

seende på genhet till målpunkt slottet.  
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Driftkostnader  
bedömning & beskrivning 
 
Kostnader kopplade till drift och underhåll (DoU) innehåller ett stort mått av 
osäkerhet sett över lång tid t.ex. elpris och marknadsläge (antal aktörer) påverkar.  
 
Kravställning i samband med upphandling har stor påverkan på DoU-kostnader, 
jämför t.ex. rapport av Sweco avseende brister i rulltrappor vid Citybanan för att ge 
en inblick i komplexiteten och kostnader som kan hänföras till bristfälliga produkter 
och entreprenader. Länk. 
 
Pris för reservdelar för vissa produkter är också okänt och beror på vad som 
behöver bytas, kan skilja sig avsevärt. Jämför t.ex. rapporten ovan som är 
djuplodande, men som saknar sådana uppgifter,  
 
Att beakta är de garantitid för produkter och entreprenader på 5 år. Dock är det en 
kort tid av beräknad livslängd. Viktigt att beakta möjligheten att byta produkter eller 
delar av produkter om de inte fungerar enligt uppställda krav. Graden av flexibilitet 
(grad av inbyggnad, reversibilitet t.ex.) ser olika ut i de utvärderade alternativen i 
utredningen och påverkar driftkostnaderna olika.  
 
Priserna i nedanstående är ej indexuppräknade. Exklusive moms.  
 
En fullständig livscykelanalys för respektive lösning /alt A, B och C bör göras i 
senare skede. Har ej ingått inom ramen för detta uppdrag.  
 
Snöröjning är ej medtaget i nedanstående. Förutsättning är att de brodelar som 
utredningen redovisar skottas för hand alternativt med en mindre maskin. Kostnad 
kan som bekant variera från år till år och föreslås täckas in i kommunens eller 
SFV:s ordinarie budget för snöröjning då denna del bedöms som mindre 
omfattande i jämförelse med övriga snöröjning. Dock ska tilläggas att 
kvadratmeterpriset såklart är högre för en sådan här anläggning pga begränsad 
åtkomst. 
 

https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/dokument/konsekvensanalys-rulltrappor-i-stnc-stno-sweco.pdf
https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/dokument/konsekvensanalys-rulltrappor-i-stnc-stno-sweco.pdf


 2 / 7 White arkitekter AB 

 

Bro 

 
- Beläggning på bro beräknad livslängd i ca 30-40 år, ca 1000:-/kvm. Ger ca 

210 000:- vid beräkning på 10 år.  
 

- Målningsarbeten för stål, antaget att det utförs 1-2 gång under livstiden 
samt mindre lagningsarbeten: antaget 1500 kr/kvm, full ommålning ca 600 
kvm stål i fackverksbron, ger ca 1,0 Msek per målning. Utförs bron i 
rostfritt eller rosttrögt stål (cor-ten) är investeringskostnaden högre men 
underhållskostnaden lägre. Behöver utredas i vidare planering. Antagen 
summa per 10 år: 250 000:- 
 

- Rengöring av glasräcken: Rengöring 1gång/år, antagen summa 5000:- 
per/tillfälle ger 50 000:- på 10 år.  

 
- Inspektion av pelare, lager, konstruktion: 4 gånger per år: 10 000:- / år ger 

100 000:- på 10 år 
 

- Byte av lager en gång under livslängd (vid pelare och landfäste, antaget): 
50 000:- x 5 st= 250 000:- 
 

- Återbruk: Notera att om bron rivs om ex 120 år ger det ett skrotvärde 1,6 
Msek i dagens penningvärde. 
 

- Osäkerhetspåslag antaget till 10%. 
 

 
 
Summa kostnad 10 år:  
 
ca 950 000 med 10% 
Ca 860 000  
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Hiss 

Motoreffekt på ca 10 KW är antagen.  
 

- Antagande att den körs effektivt 6h/dag, ger 60KWh/dag till en kostnad av 
1,5kr/KWh. På 10 år ger det en kostnad om 320 000:-.  
 

- Serviceuttryckning kostar mellan 1000-1500kr/gång. Antagande att det 
sker 1ggr/per månad i genomsnitt.  
10 år med serviceutryckning ger 390 000:-.  
 

- Löpande underhåll som renhållning, tillsyn ca 20 000:- / år ger 200 000 på 
10 år.  

 
- Reservdelar. Antagen kostnad: 25 000:- / år, ger 250 000 på 10 år.  

 
- Osäkerhetspåslag antaget till 20%. 

 
 

 
Summa kostnad 10 år:  
 
ca 1 400 000  
 
ca 1 160 000  
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Rulltrappa 

Motoreffekt ca 20KW. 
 

- Antagande att det körs effektivt 3h/dag, ger 60KWh/dag till en kostnad av 
0,75kr/KWh. På 10 år blir kostnad för körning: 330 000 kr 
 

- Serviceuttryckning 1500kr x 3 h. Antar att det sker i genomsnitt 
1ggr/månad. 10 år blir serviceutryckning 540 000 kr. 
 

- Osäkerhetspåslag antaget till 40%. 
 
 
Ej kalkylerbart:  
Reservdelar 
Vandalism (glastak) 
Driftproblem kopplat till halvt om halvt utomhusmiljö. 
 
 
 
Summa kostnad 10 år:  
 
ca 1 200 000 
 
ca 860 000   
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Snebanehiss 

Motoreffekt på ca 5 KW är antagen.  
 

- Antagande att den körs effektivt 6h/dag, ger 30KWh/dag till en kostnad av 
0,75kr/KWh. På 10 år ger det en kostnad om 160 000:-. 

- Linbyte efter 10 år: 250 000:- 
- Slitdetaljer t.ex. rullar efter 10 år: 50 000:- 
- Servicekontrakt under 10 år: 120 000:- 
- Serviceuttryckning 1500kr x 3 h. Antar att det sker i genomsnitt 

1ggr/månad. 10 år blir serviceutryckning 540 000:- 
 

- Osäkerhetspåslag antaget till 40%. 
 
 

Ej kalkylerbart:  
Reservdelar 
Vandalism (glastak) 
Driftproblem kopplat till halvt om halvt utomhusmiljö. 
 
 

 
Summa kostnad 10 år:  
 
ca 1 600 000  
 
ca 1 120 000 
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Bergbana 

- Har höga driftkostnader.  
 

- Info från leverantör saknas. 
 

- Antagen service och tillsyn 3 gång per vecka a 1 h x 1000, ger 156 000 per 
år, ger 1 560 000 på 10 år.  
 

- Antaget oförutsett pga bristande underlag mellan 75% 
 

 
 
Ej kalkylerbart:  
Reservdelar, få leverantörer och lagerhållna varor kan ha lång transportväg. 
 
  
  

 
Summa kostnad 10 år:  
 
ej kalkylbart,  
 
men med ovanstående ingångvärden ger det ca 2,7 milj på 10 år.  
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Summering 10 år 

Alternativen är svåra att jämföra på ett likställt sätt. Siffrorna nedan är ej exakta 
utan baseras till stor del på antaganden.  
 
 

ALT. A 

950 000 + 1 400 000 = ca 2,35 milj *  
Exklusive risk: 860 + 1 160 000 = 2 020 000 
 
* Räknas bro bort så ca 1,4 milj.  
 
 

ALT. B 

Ej kalkylerbart.  
Gissning 2,7 milj. >     ? 
 
 

ALT. C 

 
1 200 000 + 1 600 000 = ca 2,8 milj ** 
Exklusive risk: 860 + 1 120 000 = 1 980 000 
 
**Brounderhåll ej medtaget liksom drift för den lilla hissen  
vilket tillkommer till detta alternativ.  
 
Generellt: fler delar/komponenter att drifta = högre kostnad.  
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Ritningar 
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AL TERNATIV A UTVECKLAD - 2 HISSKORGAR 

Hog hiss och bro 
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Bergbana / Utvändig snedbanehiss
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2-stegslösning. 

Hiss och bro + Överbyggd rulltrappa och snedbanehiss.

white 2021 01 29
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Bilaga till Utredning tillgänglighet Slottsbacken

Påverkan på vyer av Slottet och Uppsalas siluett
Alternativ A (hisstorn och bro, utvecklat alternativ 2021-02-15).



Bred
gr.

Bangård
sg.

Vret
gr.

Bäverns gr.

Hamnen / Östra Åg.

E4 / GnistaDag H

Islandsbron

SvandammenMunkgatan

Nedre Slottsg.
Övre Slottsg.

Sjukhusvägen

Björklingevägen/
Väg 600/ Gamla E4 Vattholmavägen VaksalagatanUKK övre foajé

Högarna
Gamla U.

FÖRKLARINGAR

Vypunkter
Denna redovisning visar ungefärligt hur ett 
hisstorn med bro (alternativ A, reviderat 
210215) i Veteranparken skulle synas från 
olika vypunkter i staden. Flygbilden till vän-
ster visar de vypunkter som här redovisas. 

Årstid spelar roll
Bilderna är (förutom UKK-bilden) hämtade 
från Google Street View, och är alla som-
marbilder med täta lövverk. Med avlövade 
träd skulle naturligtvis byggnaden synas 
mer ur vissa vypunkter. Detta anges också 
vid respektive bild detta gäller. 

Bilderna visar ej utformning
Dessa bilder visar rent geometriskt hur väl 
den nya byggnaden syns ur olika vinklar. 
För att synas väl i bilderna visas hisstorn 
och bro som helvita eller helsvarta geome-
trier. 
    Bilderna visar alltså inte någon arki-
tektonisk utformning av hisstorn och bro. 
Byggnaden måste om den realiseras dock 
vara av hög arkitektonisk klass och utformas 
så att den båda anpassar sig till samman-
hanget, men också tillför nya värden.

Sammafattning av byggnadens synlighet 
från redovisade vypunkter.
Hisstornet (topphöjd på +38,5-39) kom-
mer inte att ha någon stor inverkan från 
någon av de mer avlägsna vypunkterna. 
   Inte heller i förlängningen av gränder/
gator öster om ån som riktar sig mot Slottet 
kommer den nya byggnaden att framträda.

Från Islandsbron och Munkgatan blir 
hisstorn och bro synliga mellan och genom 
de träd som står runt Svandammen (Gula 
pilar).

Längre fram på Munkgatan vid Svandam-
mens västra ände blir torn och bro mycket 
synliga. Från Sjukhusvägen mellan Munk-
gatan och Stadsträdgården likaså (Röda 
pilar).   

 Illustration med särskilt värdefulla siktsektorer. Ur ÖP 2016.



Från avfart E4 vid Gnista (inzoomad bild): Hisstornet kan vara synligt för en riktigt skarpsynt betraktare. På detta långa avstånd (över 4 km) bör dock byggnaden knappt vara urskiljbart bland andra tak och byggnader. 
Hisstornets synliga bredd på på detta avstånd motsvarar ett 10 cm brett mjölkpaket sett på ca 70 m avstånd.

Från Dag Hammarskjölds Väg: Syns ej. Från Björklingevägen/Gamla E4/Väg 600: Syns ej



Från Vaksalagatan: Syns ej. Från Övre Slottsgatan / Carolina: Syns ej.

Från Högarna / Gamla Uppsala: Syns ej. Från Vattholmavägen:  Syns ej.



Gamla Televerksbyggnaden, 
byggdes 1916-17 och är byggnadsminne.

Från UKK, övre foajén: Hisstornet syns i taklandskapet. 
Den nya byggnaden hamnar från UKK i linje med bakom Gamla Televerksbyggnaden, vars tak faktiskt är bland de högsta i centrum (se nedan). 
Hisstornet kommer att sticka upp något över Gamla Televerkets nock. 



Bäverns Gränd: Syns ej.
Bangårdsgatan: Syns ej.

Vretgränd: Syns ej.
Bredgränd: Syns ej.



Från Munkgatan vid Fågelsången: Syns ej sommartid. 
Vintertid: Syns genom avlövade träd. 

Från Munkgatan vid Västra Ågatan: Syns mellan träden runt Svandammen. 
Vintertid: Mer synlig genom avlövade träd.

Från Islandsbron: Syns mellan/genom träden runt Svandammen. 
Vintertid:  Mer synlig genom avlövade träd.

Svandammen utanför Flustret: Syns ej sommartid. 
Vintertid: Kan möjligen skymta bakom Svettis.



Från Sjukhusvägen, nära Svandammshallarna: 
Syns väl. Detta område är det enda varifrån 
hisstornet hamnar framför (delvis skymmer) 
Slottet.

Vintertid: De delar som är bakom träd syns mer.

Från Munkgatan korsning Nedre Slotts: 
Både hisstorn och bro syns väl.

Vintertid: Hisstorn och bro syns ännu 
mer.



Från Nedre Slottsgatan nedanför Slottet: Syns ej. 
Vintertid: Kan möjligen framträda bakom Slottskällan.

Från Hamnen/Östra Ågatan: Syns ej. 
Vintertid: Kan möjligen skymtas sticka upp något bakom Flustret och Svettis.
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Klargörande kring SFV:s förslag 
 

Vi på Statens fastighetsverk (SFV) är mycket glada att vi har fått förtroendet att ge ett förslag 
på hur Uppsala kan få tillgång till ett konstmuseum som både kan bli ett besöksmål av 
högsta klass och en viktig och tillgänglig mötesplats för Uppsalaborna. Då vi förstått att det 
förekommer en del oklarheter kring vårt förslag vill vi här göra några klarlägganden som rör 
gestaltning, tillståndsprocessen och tillgänglighetsfrågorna.  

SFV är landets största förvaltare av besöksmål och har stor erfarenhet av byggprojekt i  
miljöer som har särskilda krav, ofta statliga byggnadsminnen. Vår projektportfölj innehåller 
många projekt i olika storleksklasser, från mindre underhållsprojekt till projekt i miljardklas-
sen med mycket höga krav på säkerhet, tillgänglighet och utformning. I princip alla de projekt 
som SFV genomför, ställs särskilda krav på anpassning i förhållande till de styrande bestäm-
melser som kan reglera en fastighet.  

Gestaltningen av en tillbyggnad 
I debatten har det, som vi uppfattat det, funnits oklarheter gällande tolkningen av de skisser 
som SFV lämnat in. Bland annat har det varit uppenbart att byggnadsvolymen uppfattats 
större än vad den faktiskt är, samt att den ”vita kuben” har tolkats som ett färdigt utförande. 
Förslaget är framtaget för att ge en bild av hur en lokalisering kan ske för att möta de krav 
som Uppsala kommun ställt upp. Det är inte en gestaltning. En sådan är beroende av dels 
de slutliga kraven från beställaren – Uppsala kommun – dels hur dessa omsätts i en gestal-
tad byggnadskropp som kan möta tillståndsmyndighetens krav.  

Tillståndsprocessen 
Som landets största förvaltare av besöksmål och den största förvaltaren av miljöer med sär-
skilda värden har SFV stor erfarenhet av att hantera ofta komplexa tillståndsprocesser med 
en rad olika prövningar. Som exempel på detta kan nämnas omgestaltningen av Nationalmu-
seum och förnyelsen av Rosenbad i Stockholm, utvecklingen av Carolina Rediviva och Gus-
tavianum i Uppsala samt Universitetshuset och Kungshuset i Lund.  

Tidiga samråd har genomförts innan vårt förslag lämnades in till Uppsala kommun. De skis-
ser som gjorts är preliminära i och med att avsikten med processen har varit att ge underlag 
för att gå vidare i en exklusiv förhandling som också innebär fördjupade studier. SFV är 
trygga i förvissningen att tillståndsprocessen kommer att kunna hanteras på ett bra sätt och 
med erfarenhet från liknande projekt är vi säkra på att kraven från tillståndsmyndigheten och 
behoven av en hållbar utveckling kommer att kunna mötas. 
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Tillgänglighetsfrågorna 
SFV har som en del i sitt uppdrag från regeringen att bidra till de nationella miljökvalitets- 
målen samt hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi har också ett särskilt ansvar för att öka  
tillgängligheten i de miljöer som vi förvaltar. När det gäller tillgängligheten till ett framtida 
konstmuseum i Uppsala slott är SFV helt övertygade om att det går att skapa en spännande 
miljö som är tillgänglig för alla besöksgrupper. SFV och Uppsala kommun är också överens 
om att åtgärder behövs för att öka tillgängligheten till det nya konstmuseet både i anslut-
ningen mot Dag Hammarskjölds väg samt från den östra branten.  

I den senare delen har olika alternativ lyfts fram i den visionsstudie som genomförts och i de 
kommande utredningsarbetena blir det viktigt att värdera dessa för att finna den bästa lös-
ningen som bidrar till utvecklingen av Uppsala stad. SFV kommer aktivt att delta i detta  
arbete och även finansiellt bidra för att skapa en förstärkt parkmiljö och tillgängliga grönytor.  

Sammantaget har SFV kapacitet, kompetens och kraft att leverera ett utvecklat Uppsala 
konstmuseum i en historiskt spännande miljö och med en upprustad och tillgängliggjord 
slottspark.  

 

Jan Olov Westerberg 

Fastighetsdirektör 
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En plats med många årsringar

Uppsala slott har en spännande historia och har varit under ständig utveckling. 
De byggnader vi ser på platsen idag är såväl ett rokokoslott från 1700-talet som 
resterna av 1500- och 1600-talets större slottsomfattning med ett pampigt renäs-
sansslott och före det en bastionsanläggning. 
1700-talsslottet var enligt ritningar avsett att ha ytterligare en fl ygelbyggnad. 
Södra bastionen (”Vasaborgen”) grävdes fram på 1940-talet och är försedd med 
väderskydd. 

Det vi ser av södra bastionen ovan mark idag är till viss del en rekonstruktion. Den 
nybyggnad som nu planeras att utredas vidare byggs inte på obebyggd mark utan 
är en utveckling av de befi ntliga väderskydden ovan den södra bastionen. 
De nuvarande väderskydden var inte tänkta som en långsiktig eller slutgiltig lösning 
och möjliggör inte fullt ut allmänhetens tillträde till bastionen. 

På 1940-talet grävdes bland annat resterna av 1600-talets salar i den ursprungligen 
längre södra fl ygeln fram. Hur de skulle upplevas och kapslas in har sedan dess varit 
en öppen fråga. Salarna har ursprungligen haft en högre rumshöjd än i de nuvarande 
väderskydden. I den tänkta anpassningen för Konstmuseet återskapas den ursprungliga 
rumshöjden från 1600-talet. 

Genom förslaget tillgängliggörs södra bastionen som besöksmål, samtidigt som den nya 
användningsmöjligheten tillför ett tidslager till Uppsala slotts historia.
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Utveckling av södra bastionen 

Målsättningen är att utveckla lokaler i södra bastionen (Vasaborgen) utan att det 
medför negativ påverkan på omgivningen och de historiskt värdefulla tidslagren. 
När det gäller våra byggnadsminnen har SFV alltid en dialog med Riksantikvarie-
ämbetet kring möjliga lösningar för att tillsammans se vad som är möjligt att 
göra. 

De nuvarande väderskydden kan ses som provisorier och är inte fullt ut 
gestaltade. 
En anpassning av konstnärligt hög klass, vilken samtidigt innebär en funktionell 
förbättring, är ett sätt att göra Vasaborgen till en mer permanent del av 
slottsmiljön än den hittills varit.
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Uppsala slott 1787

Uppsala slott 1875
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Nytt konstmuseum kv Kaniken Uppsala kommun

Krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och

orienteringsförmåga ställs i PBL vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, annan ändring och vid

ändrad användning. Vid befintliga byggnader ska hänsyn tas till byggnadens förutsättningar,

varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. För publika lokaler gäller också HIN 3, det vill

säga enkelt avhjälpta hinder. Kraven är retroaktiva när det gäller enkelt avhjälpta hinder och ska

åtgärdas snarast möjligt.

För arbetstagare gäller förutom PBL också Arbetsmiljöverkets krav, bland annat Arbetsplatsens

utformning AFS 2020:1.

Diskrimineringslagen kan också vara tillämplig.

Entré, angöring och parkering i BBR
BBR 3:122

”En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna

ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till

publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.”

BBR 3:132

”Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras och utformas så att

de är tillgängliga och användbara. Även övriga entréer till publika lokaler, arbetslokaler och

bostadshus ska vara tillgängliga och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på

tillgänglighet och användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka.”

Förslaget
Tomten ligger i centrala Uppsala och i stadens äldre kvarter. Det innebär att det inte finns

möjlighet att parkera längs gatan där huvudentrén ligger som gatan är utformad nu. Den är för

smal. Möjlighet att angöra finns för färdtjänst, taxi med mera, dock med den konsekvensen att

övrig trafik får vänta medan i och urlastning sker. Huvudentrén är tillgänglig för personer som

använder rullstol eller andra gånghjälpmedel från gatan. Det går att ta sig in den vägen.

Eftersom gaturummet framför huvudentré är trångt har man i förslaget löst parkeringsplats för

personer med rörelsenedsättning i ett befintligt garage under konstmuseet. Garaget måste i så
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fall vara olåst och lätt att ta sig in i när verksamhet pågår i lokalerna. En hiss finns från garaget.

Den behöver iordningställas för att skapa en trevlig/värdig entré. Hissen kommer upp i

entréhallen på samma ställe där man kommer in i lokalerna om man använder huvudentrén,

vilket är bra. Det går också att ordna så att besökar kommer direkt in i huvudentrén från garaget

och kan använda den hiss som finns där. Se nedan.

I anslutning till museet finns ett kafé som nås tillgängligt från museet. Ska kaféet vara öppet när

museet är stängt behöver en neutral passage ordnas, så att kafébesökarna kan nå de

tillgängliga parkeringsplatserna i garaget.

Om parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga ska ordnas på gatan istället för i

garaget behöver en trafikreglering göras. Det kan till exempel vara att gatan enkelriktas eller att

den görs om till gågata.

Monika Albertsson

Sweco Sverige

Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet

Arkitekt SAR/MSA



Ytterligare komplettering gällande Kaniken

I Swecos rapport var slutsatsen att om parkeringsplatser för personer med 
nedsatt rörelseförmåga ska ordnas på gatan istället för i garaget behöver en 
trafikreglering göras. Det kan till exempel vara att gatan enkelriktas eller att 
den görs om till gågata.

Det totala gaturummet utanför Kaniken är relativt smalt. Bredden varierar 
från 10,9 m till 11,5 m.

Vid enkelriktning behöver cykelbana för motsatt riktning iordningsställas. 
Utrymme för på- och avstigningsplats för buss/färdtjänst behövs.

För att kunna ge fullödigt svar på hur platsen kan komma att se ut behöver 
djupare utredning genomföras. Bland annat en samlad trafikutredning då 
en trafikreglering på Västra Ågatan kan påverka ett större område av 
innerstaden. T.ex. kan genomfartstrafik kan behövas öppnas upp på 
närliggande gator. Effekten på utryckningsstråk för blåljus behöver även 
belysas.

På de följande två sidorna illustreras möjlig fördelning för de olika 
trafikslagen med hänsyn tagen till eventuellt behov av parkeringsplats för 
rörelsehindrade. Sammanfattningsvis är bedömningen att samtliga 
trafikslag inte få plats utifrån kommunens samlade ambitioner.

Bredd:

Läge A 11,1 m

Läge B 11,5 m

Läge C 10,9 m



2

Nuläge

Möjlig fördelning av gatuutrymmet med parkering för 
rörelsehindrade och avlämningsplats för buss eller färdtjänst. 
Utrymmet bedöms inte räcka för enkelriktad körbana 
tillsammans med samtliga övriga funktioner.

Illustration av möjlig fördelning av gatuutrymmet
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Möjlig fördelning av gatuutrymmet med varutransport eller 
avlämningsplats för buss eller färdtjänst. 
Utrymmet bedöms inte räcka för enkelriktad körbana 
tillsammans med samtliga övriga funktioner.

Illustration av möjlig fördelning av gatuutrymmet
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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande över förslag till Uppsala kommuns 
framtida konstverksamhet (KSN-2018-1069) 
Kulturnämnden har tagit del av rubricerade förslag och vill anföra följande 
sammanfattande synpunkter: 

Kulturnämnden finner att båda förslagen för lokaler för konstmuseiverksamhet i 
Uppsala slott respektive i kvarteret Kaniken väl tillgodoser de krav och ambitionsnivåer 
som framkommit i utredningsarbetet gällande lokalernas utformning.  

Kulturnämnden ser att båda lokaliseringarna är bra alternativ som lokal för ett nytt 
konstmuseum, men att Kaniken ligger mer tillgängligt. 

Samtidigt ser kulturnämnden att det finns skillnader i de två alternativen som kan få 
olika effekter på stadsutvecklingen. 

Kulturnämnden vill också betona betydelsen av att nämnden tilldelas de resurser som 
krävs för den föreslagna utvecklingen av Uppsala konstmuseum och kommunens 
konstverksamhet. 

Kulturnämnden ser också att det finns ett behov av att öka besökarantalet och att nå 
fler grupper med ett utvecklat konstutbud och en tydlig kommunikation oavsett 
lokalisering. 

 

Kommentarer till remissens frågeställningar 

Kommunstyrelsen har remitterat förslagen på framtida lokalisering av Uppsala 
konstmuseum till kulturnämnden för att inhämta synpunkter gällande verksamheten i 
de två lokalalternativen genom att besvara följande frågor: 

• Hur ser kulturnämnden på Uppsala konstmuseums möjlighet att hantera den 
ökade ambitionsnivån som en fördubbling av utställningsytan i ett nytt 
konstmuseum medför?  

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
 2021-01-12 KTN-2020-00885 
  
 Rev KTN AU 2021-01-22 

 
Kommunstyrelsen 

mailto:kulturforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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• På vilket sätt ser kulturnämnden att Uppsala konstmuseums utökade 
verksamhet i ett nytt konstmuseum påverkar andra verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde och vilka synergier kan nämnden se?  

• Vilka samarbeten ser kulturnämnden skulle kunna utvecklas i de två olika 
föreslagna alternativen till nytt konstmuseum?  

• Hur ser kulturnämnden att Uppsala konstmuseums lokalisering kan vara en 
motor i att utveckla det omkringliggande området kring de föreslagna 
lokaliseringarna av ett nytt museum?  

 
Ett resonemang som svarar på frågorna finns i föredragningen nedan. 
 

Bakgrund 

Ett växande Uppsala med över 300 000 invånare år 2050 innebär utmaningar och 
möjligheter. Det blir fler kulturkonsumenter och fler kulturskapare vilket kräver att 
kommunen tar höjd för en utvecklad kulturell infrastruktur och ett utvecklat utbud. Det 
innebär att kommunen behöver tillgodose framtidens behov av bibliotek, 
mötesplatser, museer, scener, utställningsplatser samt lokaler för såväl eget skapande 
som professionellt utövande av konst och kultur.  

Kulturutbudet ska enligt Uppsala kommuns kulturpolitiska program präglas av 
mångfald och kvalitet samt vara tillgänglig för alla. Eftersom Uppsala är en oerhört rik 
och intressant kulturstad är det rimligt att ännu fler ska kunna vara verksamma inom 
kultursektorn och fler boende och besökare ska kunna ta del av utbudet. Därför anser 
kulturnämnden att ett aktivt arbeta ska göras med syfte att nå nya målgrupper 
Tillgängligheten till konst och kultur ska förbättras genom bland annat ett utvecklat 
utbud och en tydlig kommunikation. Det är också angeläget att verksamheterna ökar 
sin kännedom om besökarnas behov och önskemål genom en relevant dialog och 
uppföljning av program och aktiviteter. 

Vad gäller Uppsala konstmuseum finns det behov av att öka antalet museibesökare 
och öka kännedomen om verksamheten. Kulturnämnden vill att konstmuseet ska vara 
ännu mer tillgängligt och en plats för alla, oavsett geografiskt avstånd och 
socioekonomiska faktorer.  Det finns ett behov av att locka fler besökare från de 
underrepresenterade områden i Uppsala kommun. Med utökade och förbättrade 
lokalytor och med bättre resurser att tilltala och uppsöka fler målgrupper kan detta 
uppnås. 

Konstmuseifrågan har diskuterats under lång tid i Uppsala. Det finns ett engagemang 
hos konstvänner och andra intressenter för att konsten i framtiden ska ha en starkare 
position i hela kommunen. Kulturnämnden fick i Mål och budget 2016 uppdraget att 
fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum. Kulturnämndens åtgärder 
redovisades i nämndens verksamhetsplan 2016 där kulturförvaltningen gavs uppdrag 
att utreda framtida konstverksamhet och lämna förslag till framtida lokalisering av 
Uppsala konstmuseum. Uppdraget genomfördes och återrapporterades till 
kommunstyrelsen (KTN-2016-0347) i februari 2018.  

Den 27 maj 2020 presenterades den genomförda fördjupade utredningen Framtida 
konstverksamhet och lokalisering av konstmuseum i Uppsala kommun (KSN-2018-
1069). Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut att gå vidare med att undersöka 
möjligheterna till lokalisering av Uppsala konstmuseum i antingen i Uppsala slott eller i 
kvarteret Kaniken. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att inleda förhandlingar 
med fastighetsägarna Statens fastighetsverk och Uppsala Akademiförvaltning, att 
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utreda möjligheten till samverkan med andra relevanta organisationer samt att 
återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast i december 2020. 

Den 16 december 2020 återrapporterade kommunledningskontoret uppdragen till 
kommunstyrelsen. Det gör att det nu föreligger två förslag till utveckling av Uppsala 
konstmuseum verksamhet och framtida lokalisering av museum, antingen i Uppsala 
slott eller i kvarteret Kaniken. Därmed har ytterligare steg tagits mot förverkligandet av 
en utökad och utvecklad framtida konstverksamhet i Uppsala. 

 

Den framtida konstmuseiverksamhetens innehåll 

I förstudien och i den fördjupade utredningen föreslås att Uppsala kommun håller en 
enkel och genomförbar linje och fokuserar på att vidareutveckla, förädla samt ge 
befogenheter, stöd och resurser till de institutionella och fria konstaktörer som redan 
är etablerade i Uppsala. Uppsala konstmuseum har stor utvecklingspotential och 
insatsen bör koncentreras kring att utveckla en sammanhållen 
konstmuseiverksamhet.  

Det framtida föreslagna konstmuseiverksamheten kan kortfattat beskrivas:  

- utökad utställningsverksamhet och en dubblering av utställningsytan 
- spetsverksamhet inom konstpedagogik och förmedling med nya digitala 

lösningar för barn och unga. 
- internationellt utbyte genom konstnärsresidens, forskning inom det 

konstnärliga och konstvetenskapliga fältet samt laborativa miljöer.  
- vara en mötesplats och accelerator för det lokala och regionala konstlivet. 

Likaså fungera som arena och mötesplats för evenemang kring kultur, 
demokrati och yttrandefrihet för civilsamhälle, föreningar och folkbildning.  

- ha en representativ funktion och roll för Uppsala kommun, organisationer och 
näringsliv.  

 
För byggnaden beskrevs följande kvaliteter: 

- ett museum med egen identitet och en tydlig synlighet genom en 
arkitekttävling 

- möjlighet till framtida utbyggnad och komplettering  
- ett för besöksnäringen gynnsamt läge med närhet till Fyrisån och Uppsala slott 
- en tillgänglig och synlig plats i staden med nära till kommunikationer 
- utgöra en ”dragare” och bidrar till stadsliv i överensstämmelse med 

kommunens innerstadsstrategi  
- möjligheter till kontakt med och tillgång till utemiljö  

 
Huvudskälen är att ett växande Uppsala behöver ett konstmuseum av större format 
och flexibilitet för att attrahera kommuninvånare, aktiva inom konstområdet och 
tillresta besökare från såväl Sverige som utlandet. Uppsala som konst- och kulturstad 
är i framåtskridande. Genomförda aktiviteter är fri entré på Uppsala konstmuseum och 
Bror Hjorths hus, ett utvecklat ett ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer och ett 
omfattande arbete med offentlig konst.  

Ett växande Uppsala behöver ett konstmuseum av större format och med större 
flexibilitet för att attrahera kommuninvånare, aktiva inom konstområdet och tillresta 
besökare såväl från Sverige som från utlandet.  
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Beträffande utställningsyta 

Det utredningen föreslår och de två förslagen för slottet och Kaniken innebär är en 
fördubbling av utställningsytan i ett nytt konstmuseum i jämförelse med den 
omfattning som är idag. Uppsala konstmuseums föreslås därmed kunna visa fler och 
större utställningar, inte minst från de egna samlingarna. Mer varierade och fler 
utställningar med inriktning mot utvalda målgrupper kan genomföras. 
Utställningsverksamheten är kärnpunkten i museets utåtriktade verksamhet och den 
viktigaste kontaktytan för estetiska upplevelser, kunskap och bildning samt möten och 
åsiktsutbyte. De två förlagen kan på ett tillfredställande vis presentera bra lösningar för 
en utökad utställningsverksamhet. Ett volymmässigt större konstmuseum är en viktig 
del i det växande Uppsala. Mer konstmuseum – mer Uppsala. 

 

Resurser för utökad utställningsverksamhet 

Utökade ytor medför förutom ökade hyreskostnader ökade kostnader för produktion 
av ett större utbud. Det innebär att konstmuseet behöver ökade resurser vilket också 
framhålls i utredningsrapporten: 

”Under utvecklingsperioden 2020–2028 bör en verksamhetsförstärkning göras. 
När vi beräknat kostnaden har hänsyn tagits till både ombyggnation, eventuell 
stängning av delar av verksamheten samt tillfällig pop up-verksamhet under 
byggperioden. De största kostnaderna utgörs av personalkostnader. Med mer 
personal kan museet producera mer verksamhet samt mer marknadsföring. 
Genom att investera i verksamheten under en uppbyggnadsperiod ges museet 
bättre förutsättningar att fylla nya lokaler med bra och relevant innehåll på ett 
ekonomiskt hållbart sätt.” 

I den fördjupade utredningen framtida konstmuseiverksamheten bedöms behovet av 
ett ökat kommunbidrag för den utökade verksamheten förutom det som täcker 
hyreshöjningen. En utökad verksamhet innebär även ökande intäkter, men med 
utredarnas beräkning behövs ett ökat kommunbidrag med 4,7 mkr till år 2025 och 
ytterligare 2,9 mkr till år 2026, alternativt 2028. 

 

Samarbeten och synergier inom kulturförvaltningen 

En förändring i Uppsala konstmuseums verksamhet påverkar alla kulturverksamhet i 
Uppsala som andra museer, kulturskola, kulturhus och bibliotek. Omfattningen, 
utformningen och lokaliseringen av konstmuseet får effekter på den egna 
kulturverksamheten inom Uppsala kommuns regi. Synergieffekter inom områden som 
utställningsverksamhet, pedagogik och programverksamhet samt handläggning av 
kulturarvsfrågor förbättras.  

En utökad konstmuseiverksamhet kommer att underlätta samordningen med den 
verksamhet som bedrivs inom enheten för offentlig konst. Hantering av konstföremål, 
magasinering, transporter, administration samt förmedling och pedagogik kan även 
innebära fördelar för den kommunalt finansierade konstverksamheten stiftelsedrivna 
Bror Hjorths hus i fråga om tillgång till resurser för produktion och marknadsföring.  

Det kommer att vara en injektion för kommunens kulturpedagogiska arbete inte bara 
för museets egna konstpedagogiska insatser utan även i samordningen med annan 
pedagogisk verksamhet för barn och unga inom kulturskolan, Biotopia, kulturhusen 
och biblioteken. Utbudet för skolan blir större. På samma sätt påverkas gynnsamt 
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programverksamhet som kulturnämnden också bedriver inom bibliotek, kulturhus och 
på Reginateatern. Ett utvecklat samarbete mellan kulturförvaltningens verksamheter 
ger också möjlighet till kompetens- och metodutveckling. Det finns också stora 
utvecklings- och effektiviseringsområden i och med digitala lösningar samt inom 
kommunikation och marknadsföring. 

Med en ökad produktion och en ökad samordning kommer Uppsala som 
evenemangsstad blir mer tillgänglig och mer attraktiv.   

 

Samarbeten och samverkan 

Ett konstmuseum ingår i en infrastruktur av kulturverksamheter i kommunens och 
andras regi. Uppsala konstmuseum har redan idag i uppdrag att verka för samverkan 
med andra konst- och kulturinstitutioner, och gör och har gjort så i olika omfattning. De 
upparbetade samarbetena sker i första hand med Bror Hjorths hus, Gustavianum – 
Uppsala universitetsmuseum och Upplandsmuseet. År 2017 genomförde konstmuseet 
exempelvis en stor utställning med den svenske konstnären Jan Svenungsson 
tillsammans med Bror Hjorths hus och en med den amerikanska konstnären Bill Viola 
med Domkyrkan och Gustavianum. Det sker även samarbeten med andra 
verksamheter inom Uppsala universitet och SLU samt Kultur och bildning, Region 
Uppsala. Uppsala konstmuseum ingår också i samarbetsprojekt såsom Revolve 
Performance Art Days med de kommunala bolagen Uppsala stadsteater och Uppsala 
Konsert & Kongress samt den fristående aktören konstnärsdrivna Köttinspektionen. 

I förstudien föreslogs att den strategiska samverkan inom konstområdet utvecklades 
mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Uppsala kommuns särställning i 
regionen gör det naturligt att utifrån en strategisk position axla en regional roll och 
ansvar inom konst, med tyngdpunkt på samtidskonst. Regional synlighet är central för 
ökad relevans på den nationella kulturpolitiska och konstpolitiska nivån. 

Uppsala universitet, Region Uppsala och Upplandsmuseet har också uttryckt en avsikt 
att fortsätta och utveckla samarbetet med Uppsala kommun inom bildkonstområdet. 

I båda förslagen för nya museilokaler finns utställningsmöjligheter och de faciliteter 
med rum för möten och platser för kreativt och skapande arbete som förstudien och 
den fördjupad utredningen beskrivit.  

Ett samarbete eller en samverkan är inte beroende av placering och läge och kan 
genomföras på ett bra sätt utan geografisk närhet. Konstmuseet kan oavsett 
lokalisering i slottet eller i Kaniken vara en part i ett sådant samarbete med egna bidrag 
inom konstområdet men kan också vara värd för och delta i förmedling av 
kulturhistoria och vetenskapsinriktad verksamhet. Ett internationellt 
konstnärsresidens kan berika konstlivet och synliggöra regionen som en arena för 
samtida konst. Möjligheter finns att utveckla en residensverksamhet med unik profil 
kopplad till Uppsalas identitet som forsknings-, innovations och universitetsstad. Den 
nya museilagen betonar museers roll i kunskapsbyggande och forskning. I utredningen 
föreslås en ”think tank” och samarbete med universiteten kring forskning och 
laborativa konstmiljöer. Uppsala behöver en gemensam vision kring forskning inom 
konstfältet, såväl konstvetenskaplig forskning som konstnärlig forskning.  

För själva slottsbyggnaden finns möjligheter för kommunen och konstmuseet till 
samverkan med Rikssalsstiftelsen och den verksamhet som sker där. Möjligheten för 
evenemang, konferenser och representation för kommunal verksamhet är stor i de 
lokalerna. 
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Tillgänglighet, barn och unga, äldrevänlighet 

Det är av yttersta vikt att tillgängligheten till konstmuseet är sådan att det inte upplevs 
som ett problem att ta sig dit. Så väl sociala som fysiska hinder för att besöka museet 
måste tas bort. Kulturnämnden ser det som en förutsättning för det mycket viktiga 
uppdraget att bredda verksamheten och öka antalet besökare.  

I jämförelsen mellan de två alternativen, slottet och Kaniken, är det därför avgörande 
för slottets del hur utformningen av slottsparksområdet planeras samt att 
tillgängligheten med kollektivtrafik är tillfredställande och framför allt att 
höjdskillnaden i kommunikationen från norr och öster överbryggs. Någon form av 
mekaniskt transporthjälpmedel i form av hiss eller rulltrappa kan vara avgörande i den 
frågan. För äldre människor är det viktigt att obehindrad kunna röra sig och Uppsala 
vill vara en äldrevänlig stad både för invånare och besökande gäster  

Vad gäller miljön kring kvarteret Kaniken respektive slottet skiljer sig förutsättningarna 
ur ett barnperspektiv. Omgivningen runt slottet ger mer möjlighet till 
utomhusaktiviteter i slottsparken, Kaniken har möjligheter utomhusaktiviteterna i 
årummet och dess sammankoppling med Stadsträdgården. Kaniken ligger närmare 
kulturskolans lokaler vilket underlättar det pedagogiska samarbetet 

Båda förslagen innehåller bra lösningar på lokaler för pedagogisk verksamhet riktad 
mot barn och unga. Kulturnämnden vill betona att en utökad pedagogisk och 
förmedlande konstverksamhet för skola, kulturskola, barnfamiljer och nya målgrupper 
är viktig för ett framtida konstmuseum. 

 

Byggnad och läge 

En kulturinstitution som ett konstmuseum i kommunal regi har möjligheterna att 
kunna vara av intresse för konstintresserade besökare och turister men också bidra till 
samhällsservicen och vara en demokratisk mötesplats för medborgarna. Också ur den 
aspekten skapas ett mervärde med att placera konstmuseet i kvarteret Kaniken eller i 
Uppsala slott. För båda de två lokaliseringar finns ett behov av offentlig närvaro, 
möjligheten för allmänheten att ha tillgång tillplatser som är i det gemensammas 
tjänst, något som kulturnämnden vill framhålla som värdefullt. 

Utredningens publikundersökning visade att innehåll, såsom bra utställningar, 
intressant konst och särskilda genrer, är den absolut viktigaste drivkraften bakom ett 
konstmuseibesök. Det går att konstatera att de båda förslagen mycket väl tillgodoser 
utredningens intentioner på ett likvärdigt tillfredställande vis och att det framförallt är 
just läget som skiljer dem åt.  

För båda förslagen är det viktigt att iaktta de bebyggelseantikvariska perspektiven vid 
en ombyggnadsprocess samtidigt som att en framhållen utgångspunkt för ett nytt 
konstmuseum är en tydlig visuell identitet. För en yttre gestaltning bör en 
arkitekttävling hållas för att ge det nya museet den karaktär och synlighet som krävs 
för ett museum för samtida och modern konst och som även kan ge Uppsala en förhöjd 
arkitektonisk gestalt. 

Kulturnämnden noterar att det råder osäkerhet om möjligheterna att genomföra de 
om- och tillbyggnader som föreslås i och kring Uppsala slott. Informationen om 
Riksantikvarieämbetets eventuella dispenser och förhandsinformation om projektets 
svårigheter är oklar. Slottet har stora kulturhistoriska värden och besitter ett framtida 
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skydd som byggnadsminne beslutat av regeringen redan 1935 och ytterligare skärpt 
1999. 

Uppsala konstmuseums lokalisering kan vara en motor i utvecklingen av det 
omkringliggande området. Uppsala kommuns innerstadsstrategi har tydligt pekat ut 
att området såväl området kring slottet som årummet ska utvecklas.  Här kan ett 
konstmuseum vara en mycket viktig del i den processen. Ett konstmuseum är i sig en 
destination och turistmål. Tillgång till kultur är också något som stärker en stadskärna, 
dess handel och serveringar. Ett konstmuseum i Kaniken skulle därmed få direkt 
positiva effekter på cityhandeln. Ett konstmuseum i Uppsala slott skulle däremot 
stärka det historiska stråket mellan de medeltida kyrkomiljöer i domkyrkoområdet, 
området kring Uppsala universitets äldsta byggnader och Botaniska trädgården. 

Årummet är en mycket intressant omgivning och med ett å-nära beläget konstmuseum 
i kvarteret Kaniken skulle vistelsekvaliteterna i den delen av staden öka avsevärt. Här 
finns restauranger, caféer och handel. Här finns också en närhet till Upplandsmuseet, 
stadsbiblioteket, Reginateatern, kulturkvarteret Walmstedtska, studentnationer och 
ungdomskulturhuset Grand. I ett stadshistoriskt perspektiv är det här handels- och 
industristadens Uppsala. Den aktuella byggnaden i kvarteret Kaniken har ett ursprung 
som industrilokal och det är i den historiska miljön som det konstmuseet i så fall får 
utgå från i uppbyggande av identitet och synlighet. Det kan vara en inspirerande, 
levande och kreativ omgivning. Med ett konstmuseum bildas ett kulturkvarter mitt i 
staden, med stora möjligheter till synergier och samverkan mellan de olika 
kulturverksamheterna på Trädgårdsgatan och Västra Ågatan.   

Kvarteret Kaniken har en varierad omgivning med en direktlänk till Stadsträdgården 
och de möjligheter som finns där till att visa konst och arrangera konserter och 
evenemang. Med konstmuseet i kvarteret Kaniken finns också möjligheten att utveckla 
hela åstråket till ett kulturstråk tillsammans med den stora satsning på offentlig konst 
som pågår. 

Ett konstmuseum i kvarteret Kaniken har också fördelen att det blir lättare för 
Uppsalabor och besökare att ”slinka in” på ett besök i samband med andra ärenden i 
närheten. Museet hamnar närmare resecentrum för dem som kommer med tåg eller 
regionbussar.  

En placering av konstmuseet på Uppsala slott ger förutsättningar för museet att visa 
konst i den vidsträckta park som omger slottet. Det kan vara sommarutställningar, 
isskulpturer, konstskola, konserter och evenemang. Möjligheten till attraktiva 
uteserveringsmöjligheter kring slottet har också ett högt egenvärde.   

Med ett konstmuseum i slottet tillsammans med domkyrkan, Gustavianum, Carolina 
Rediviva och Botaniska trädgården, och med en upprustad slottspark får Uppsala ett 
mycket attraktivt område för besök och rekreation. Ett levande samtida konstmuseum 
i slottet skulle inte bara ha ett egenvärde utan synnerligen bidra till aktiveringen av 
Uppsalas äldre historiska och akademiska delar. En konstmuseiverksamhet i slottet 
och utvecklad slottspark med samtidskonst bidrar även till att skapa övergångar och 
kontakt med expansionen i södra staden och det nya stråket längs med Dag 
Hammarskjölds väg. Uppsala förändras i omfattning och utsträckning och nya centra 
uppstår. 

Kulturnämnden vill även framhålla slottets egenvärde och slottets betydelse för 
stadsmiljön och dess utveckling i sin helhet. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Utredarnas förslag är att en uppräkning av kommunbidraget sker succesivt för smidig 
övergång till det större formatet. Kulturnämnden vill betona vikten av ett ökat 
kommunbidrag inte bara för att täcka ökade kostnader för större lokaler utan även för 
den ökade ambitionsnivån att göra mer för fler. Konstmuseet behöver också kunna 
hålla en hög kvalitet i verksamheten under en omflyttningsperiod. 

Kulturnämnden har observerat att kommunens investerings- och driftkostnaderna för 
en hiss/bergbana för att göra ett konstmuseum tillgängligt från staden österifrån bör 
klargöras. 

Hyreskostnader tillkommer för de konstmagasin som nu ingår i de nuvarande förhyrda 
lokalerna i slottet men inte i de två förslagen. 

 

Kulturnämnden  

 

 

Linda Eskilsson Samuel Lundström 
Ordförande Nämndsekreterare 
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Lokalisering av Uppsala konstmuseum: 
Sammanställning av synpunkter 
Under perioden 16 december–17 januari fanns möjlighet att lämna synpunkter på de 
två förslagen på hur lokalerna för konstmuseet i Uppsala slott och kvarteret Kaniken 
kan komma att se ut. Synpunkterna samlades in skriftligt via ett formulär på 

uppsala.se/konstverksamhet. Totalt inkom 86 personer med synpunkter under 
perioden. Av dessa var det sex personer som uppger att de representerar föreningen 
Konstens Hus Nu, två personer representerar Konstfrämjandet i Uppland, två personer 
som representerar Uppsala folkhögskola och två Uppsala konstnärsklubb. 

Föreningarna Gottsunda konstgille, Vårda Uppsala, Konstjord, Svenska tecknare, AICA 

och Uplands konstförening finns också representerade bland de inlämnade 

synpunkterna. De flesta synpunkter kommer från privatpersoner, men det finns även 

inkomna synpunkter från näringsidkare som exempelvis GO Adventure AB. Flera av de 
föreningar och personer som lämnat in synpunkter har även inkommit med 

synpunkter vid flera av de tidigare tillfällen då det varit möjligt, både under förstudien 

och processen för den fördjupade utredningen. Detta ser vi som positivt då dessa 
föreningar visar stort engagemang i frågan och flera av de synpunkter som lämnats 

tidigare kunnat tas med i analyser och beslutsunderlag.  

Synpunkterna har sammanställts utifrån de frågor/rubriker som ställdes i formuläret 
samt utifrån synpunkternas karaktär. Synpunkterna är förkortade och sammanfattade 

och siffran i parentes anger hur många som lämnat synpunkten. Detaljer som gör det 
möjligt att identifiera den som lämnat synpunkten har tagits bort i enlighet med GDPR. 

Synpunkter som innehöll personangrepp och grovt språk har tagits bort i sin helhet 
från sammanställningen.  

Förvaltningen har kommenterat flera av synpunkterna där det ställts frågor eller där 
det uppstått feltolkningar eller missförstånd.  Alla inkomna synpunkter har registrerats 

i sin helhet i kommunens diariesystem.  

Sammanfattning 

Synpunktslämnarna har fått lista för- och nackdelar med de två förslagen till 
lokalisering av Uppsala konstmuseum. De erbjöds också möjlighet att lämna övriga 

synpunkter kopplat till förslagen.  

Uppsala slott 

Ungefär hälften av synpunktsinlämnarna ser inga fördelar alls med förslaget på hur 
lokalerna kan utformas i Uppsala slott (44/86).  Tio synpunkter handlar om att slottet 

och parken runt slottet erbjuder fina miljöer och fina lokaler. Ett exempel på detta är en 
av synpunkterna som handlar om att Uppsala slott är det givna centrala motivet och 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 

Synpunktssammanställning 2021-01-29 KSN-2018-1069 

  
Handläggare:  Version/DokumentID: 

Tomas Andersson, Sofie Blomgren  
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målet att bygga stadens kulturella varumärke kring. Vidare lyfts att platsen är bra för 
uteaktiviteter, att förslaget på cafét på Södra Bastionen är ett riktigt intressant förslag 
och att det ligger nära andra besöksmål som exempelvis Carolina Rediviva och 

Botaniska trädgården.  

Läget (36/86) och tillgängligheten (26/86) är de mest förekommande nackdelar som 

lyfts av synpunktsinlämnarna. När det gäller tillgängligheten handlar det främst om 

tillgängligheten upp till slottet från öster, alltså där åsen är som brantast. Några få 
nämner tillgängligheten i lokalerna. Flera personer lyfter också att det är problematiskt 
att slottet inte är byggt för att vara ett konstmuseum från början, att det är svårt att 

anpassa lokalerna så att det blir bra för verksamheten (23/86). Det är också flera som 
ser en stor risk i att den historiska miljön och slottets karaktär förvanskas i och med en 

utveckling och ombyggnad (17/86).  

Det har kommit in en del utvecklingsförslag för slottet. De flesta lyfter möjligheten att 
antingen samlokalisera konstmuseets med ett historiskt museum eller ett 
slottsmuseum alternativt enbart ha ett slottsmuseum i lokalerna och att det skulle 

locka besökare/turister. Det har även inkommit förslag på att nyttja slottet som en 

plats för hantverksbodar, odlingar och säsongsmarknader. Det finns också förslag på 
att utveckla slottets framtida användande med Uppsala universitet och 
Upplandsmuseet.   

Kvarteret Kaniken 

Majoriteten av synpunktsinlämnarna lyfter läget som den främsta fördelen, att det 
ligger centralt mitt i stan, centralt vilket bidrar till spontanbesök och att museet kan nå 
nya målgrupper. (66/86) En av synpunktsinlämnarna skriver exempelvis att det kan bli 

en naturlig nod i stadsmiljön där all kan mötas, ta en fika och få en kulturell upplevelse 
för att sedan fortsätta upptäcka vår vackra stad. Närheten till Fyrisån och Årummet och 

utvecklingsmöjligheter för verksamheten med kopplingar till exempelvis stadsparken 
lyfts också som fördel (9/86) samt fördelar för platsen och konstmuseets betydelse för 

utvecklingen av befintlig stadsmiljö (9/86). 

Synpunkterna gällande nackdelar med Kaniken spretar betydligt mer än fördelarna. 

Några lyfter att det är en nackdel att lokalerna inte är byggda för att vara ett 
konstmuseum från början (19/86). Att det saknas ytor runt byggnaden och det är svårt 

för museet att expandera på platsen lyfts också som en nackdel (10/86). Även bristen 
på parkeringsmöjligheter för bil och cykel ses som en nackdel (10/86).  

Även övriga synpunkter gällande Kaniken spretar en hel del. Några 
synpunktsinlämnare anser att det borde gå att hitta ett bättre läge för cafeét och att 

den exteriöra utformningen är viktig.  

Övriga synpunkter på förslagen 

Flera synpunkter handlar om att ett helt nytt ändamålsenligt konstmuseum borde 

byggas, helst i anslutning till hamnen/tullhuset och i närhet till Stadsträdgården 
(16/86). Flera resonerar också kring frågan vem konstmuseet ska vara för. Är det ett 

museum för uppsalabor eller besökare utifrån?   

Beskriv de främsta fördelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler på 
Uppsala slott  

Jag ser inga fördelar med förslaget (44) 

Fina miljöer, bra park, fina lokaler. (10) 
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Platsen är bra för uteaktiviteter, bra att kunna använda omgivande miljö för konst (6) 

Fördelar i tillgänglighet, bra med utvecklad tillgänglighet (5) 

Bra sätt att använda och utveckla befintlig miljö (5) 

Fördelar och möjligheter i förslagets utformning, ex utrymme, ytor för pedagogisk 
verksamhet och café (5) 

Historisk miljö/anknytning (5) 

Trevlig omgivning, närhet till andra besöksmål som Carolina Rediviva, Domkyrkan och 
Botaniska trädgården. (4) 

Slottet som besöksmål förstärks (4) 

Utsikten (2) 

Logistisk fördel för verksamheten (1) 

Fördel i att utveckla konstmuseet på samma plats ur ekonomisk synvinkel (1) 

Möjligheter även till framtida expansion. (1) 

Beskriv de främsta nackdelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler på 
Uppsala slott 

Läget, det ligger alldeles för avsides. För få hittar dit och det är svårt att nå. Leder inte 
till spontanbesök. (36) 

Tillgängligheten. Oinbjudande miljö, brant backe som är svår att ta sig upp för. (26) 

Lokalerna är dåligt anpassade för konstmuseets verksamhet. Ex. för många 

våningsplan, hiss som ofta är ur funktion, dåligt klimat för konsten, inget anpassat 

intag för inlånad konst m.m. (23) 

Förvaltningens kommentar: Detta är kända problem i dagens museum som båda 
förslagen till framtida museum tagit hänsyn till och hittat lösningar för.  

Förslaget riskerar att förvanska en historisk miljö, inkräktar på slottets historiska 

karaktär. (17) 

Slottet är inte byggt för att vara ett konstmuseum från början. Byggnaden i sig 

skymmer verksamheten (7) 

Borggården förvanskas av att man placerar en stor vit kub/kloss/modernistisk låda där. 
(7) 

Förvaltningens kommentar: Det finns inget förslag på att placera en vit kub eller kloss 

på Borggården. Den kub som skymtas i visionsbilderna är en volymskiss av hur stor 
ombyggnationen av den befintliga byggnaden på södra bastionen kan komma att bli. Ett 
förslag på yttre gestaltning är något som kan tas fram i nästa steg, till exempel genom en 

arkitekttävling. Detta skulle då ett bygglovsärende och underkastat Riksantikvariatets 

granskningar. 

Problemet med höga radonhalter. (3) 
Förvaltningens kommentar: Under vintern 2020 uppmättes för höga halter av radon i 
den del av slottet som Fredens hus då var lokaliserat i. Även i vissa av konstmuseets 
lokaler låg mätvärdena för högt, om än inte alls lika högt som i Fredens hus lokaler. 

Under året har fastighetsägaren vidtagit flera åtgärder och värdena har sjunkit. Vid 
mätningen i maj uppmättes ett för högt värde i cafét och i kapprummet. Sedan dess har 
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fastighetsägaren genomfört ytterligare åtgärder med ventilation och tätning i de 
aktuella ytorna. Det ser ut att ha gett god effekt och värdena är nu nere på godkända 
nivåer. Fastighetsägaren följer upp detta kontinuerligt.  

Risker för grundvattnet 
Förvaltningen kommentar: Detta är en viktig fråga. Området ligger inom en känslig 

zon. Det är viktigt att en riskbedömning utförs innan arbetet startar, och att hänsyn tas 

till lämpliga skyddsåtgärder under byggskedet.  

Placeringen av en extra utställningshall vid Gräsbastionen är okänslig. 

Hissar och andra störande anläggningar i Slottsbacken. 

Inte tillräckligt nydanande. 

Det totala förslaget med teknisk infrastruktur m.m. är kostsamt.  

Bidrar inte till att aktivera Uppsalas centrum. 

Övriga synpunkter och förslag angående slottet 

Använd byggnaden till ett annat museum i stället, t.ex ett slottsmuseum eller 
stadsmuseum. (4)  

Ifrågasättande om ombyggnaden är möjlig utifrån kulturmiljöskydd och liknande. (3) 

Intressant lokalförslag, men det skulle vara bättre för ett historiskt museum (2) 

Eventuell samlokalisering med Upplandsmuseet. Möjlighet till historiskt museum i 
samma byggnads om konstmuseet. (2) 

Tornrummet, utvecklat till del av konstmuseet, intressant. Kräver då ny-och 

tillbyggnad. 

Den nya konsthallen nödvändig, om konstmuseet ska finnas här. 

Kan man bygga till lokaler ”nedsänkt” under borggården med ljusinsläpp från 

takfönster? Då förvanskas inte borggården eller slottets yttre och man får till 

utställningslokaler. 

Otroligt kostsamt och dyrt för en så mager verksamhet.  Vill satsa pengarna på 

någonting annat som medborgarna i Uppsala faktiskt vill ha. 

Placeringen av konstmuseet i slottet var ett misstag. Obegripligt att slottet fortfarande 
är kvar i diskussionen. 

Oklart om ombyggnation kan tillfredsställa moderna krav på ljus, luftfuktighet mm. 

Tror inte att byggnaden är exkluderande på det sätt som framställt i debatten.  

Ska verksamheten utökas på slottet bör de ske hänsyn till befintlig miljö.  

Enklare tillgänglighetslösning vore en gratis busstransport hop-on-hop-off under vissa 

perioder. 

Det behövs en gratis busslinje eller spårvagn eller liknande som kör upp och ner 

backen. Eller åtminstone en busshållplats framför ingången. 

Bristfälligt underlag vad gäller påverkan på exteriören. 

Synpunkter på befintlig verksamhet 
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Magasinen är underdimensionerade och har visat sig rent av olämpliga för förvaringen 
av t ex grafik. 
Förvaltningens kommentar: Det stämmer att det behövs nya magasin. Oavsett om 

konstmuseet skulle lokaliseras på Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken kommer det att 
behövas externa magasin som är klimatiserade och säkra.  

Svårtillgängligt för rörelsehindrade inomhus och utomhus (2) 

Beskriv de främsta fördelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler i 
kvarteret Kaniken 

Det ligger mitt i stan, centralt. Bättre förutsättningar för verksamheten. Lätt att besöka, 

bidrar till spontanbesök och att museet når nya målgrupper.  (66) 

Närheten till Fyrisån och Årummet, utvecklingsmöjligheter för verksamheten med 
kopplingar till exempelvis stadsparken (9) 

Fördelar för platsen och utveckling av befintlig stadsmiljö (9) 

Närheten till kollektivtrafik (6) 

Närheten till Reginateatern, Grand och andra kulturverksamheter. (4) 

Fördelar och möjligheter med förslagets utformning, tex vad gäller entré, butik och 
café (4) 

Större och bättre utställningsyta. (3) 

Placeringen och närheten till stadsliv och stadsmiljö ger bättre förutsättningar för 
verksamheten (3) 

Bättre förutsättningar i byggnaden, enklare att anpassa än slottet, kräver mindre 

investeringar (3) 

Ser inga fördelar (3)  

Visar att Uppsala är seriösa och intresserade av konst 

Bättre än slottet 

Bättre lokalisering ur barnperspektiv, ex vis med hänsyn till att det ligger centralt  

Bra med fortsatt kulturverksamhet i byggnaden, bra tillvaratagande av byggnaden 

Beskriv de främsta nackdelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler i 
kvarteret Kaniken 

Att lokalerna inte från början är anpassade till att vara ett konstmuseum, byggt för att 

visa konst från början, nybyggt, sämre eller dåliga förutsättningar för konstmuseum. 
(19) 

Inträngt - utrymme runt om saknas, grönområde t.ex. för utomhuskonst/aktiviteter, 

logistik kopplat till verksamheten, kan inte expandera (10) 

Parkeringsmöjligheter saknas om man kommer med något fordon (bil, cykel...), sämre 

ur trafiksynpunkt, svårt att nå, kräver ombyggnad av gatan (10) 

Jag ser inga nackdelar. (8) 

Risk för att det blir dyrt, omfattande ombyggnad (6) 
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Det finns där inte plats för uteaktiviteter, visa konst utomhus. (5) 

Kanske något anonym byggnad/plats. (2) 

Det blir stökigt under byggtiden. 

Inte lika storslagen känsla som i slottet med förslagets nuvarande utformning 

Nackdel med avsaknad av magasinering 

Förvaltningens kommentar: Det stämmer att det behövs nya magasin. Oavsett om 

konstmuseet skulle lokaliseras på Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken kommer det att 
behövas externa magasin som är klimatiserade och säkra.  

Att låsa invigningen till 2028 riskerar att lokalen står outnyttjad ett antal år 

Ligger inte i turiststråk 

Nackdel med förslagets utformning, tex vad gäller café 

Övriga synpunkter och förslag angående kaniken 

Om de skisserade broarna över ån mot gränder på östra sidan kan förverkligas, blir 
konstmuseet extra inbjudande och kompenseras något för bristen på plats för 

utomhusarrangemang/intressant med förslaget på broarna. Bygg inte broarna. (3) 
Förvaltningens kommentar: Någon bro över Fyrisån är inte med i detta förslag och är 

inte heller aktuell.  

För en positiv utveckling av Uppsala Kulturskolas fortsatta satsning på konst krävs ett 

centralt läge. 

Fult. 

Det är vackert att man behåller de fina tegelfasaderna mot ån. Den stora glasfasaden i 

mitten är smakligt utformad, och ingången är inte förskräcklig. Biograflokalerna är 

ändå mörka skrymslen, och skulle bli ljusare och fungera utmärkt som utställningsrum. 
Förvaltningens kommentar: Förslaget innehåller inte någon yttre gestaltning. Det 
arbetet görs i nästa steg.  

Det vore bättre att använda entrén på Trädgårdsgatan till en bakficka för (t ex) "ung 

konst" - som skulle skapa ett konststråk genom kvarteret och interaktion "off Fyris" 

med Grand och Reginateatern. (Förutsätter förstås en kreativ lösning för 
godshantering; bostadsgården i söder alternativt dela på backfickan). 

Bra med separat varumottagning vore men det kunde vara en entré för allmänheten 

mot Trädgårdsgatan för att göra den gatan lite mer levande. De vore även en bra plats 
för grupper som kommer med egen buss. 
Förvaltningens kommentar: Instämmer att det vore trevligt att ha entréer från båda 

håll. Tyvärr kan vi inte se att det går att få till den logistik med krav på både tillgänglighet 
och säkerhet om det görs en kombinerad entré från Trädgårdsgatan.  

Caféets placering känns lite fel - i en mörk gränd. Bygg en större terrass över entrén 
mot Fyrisån istället. Och bredda trottoaren.  

En tilltalande entré är nödvändig. 

Svårt att bedöma ritningar i övrigt, lokaliteterna utspridda på flera plan och i flera 
byggnader. Ifrågasätter passager för verk in och ut. Endast vissa rum har den högre 

säkerheten? 
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Förvaltningens kommentar: Vi kan tyvärr inte kommentera säkerhetsklassningen på de 
olika ytorna samt hur konsten hanteras i byggnaden pga sekretess.  

Bättre med ett helt nybyggt konstmuseum. Detta alternativ är bäst av de två som det 
nu handlar om. 

Fyristorg utan parkeringsplatser kan användas till skulpturpark. 

Genom att använda gränden där caféet placeras skapas utrymmen för 
utomhusaktiviteter för barn. 

Nytt och oprövat, en chansning.  

Har du andra synpunkter på förslagen?  

Angående lokalisering 

Ett helt nytt ändamålsenligt konstmuseum borde byggas. Helst i anslutning till 
hamnen/tullhuset och i närhet till Stadsträdgården. Utlys en arkitekttävling. (16) 

Inget av förslagen är optimalt, men av två mindre lyckade förslag föredrar vi Kaniken. 
(5) 

Turismen ska inte styra huruvida konstmuseet blir kvar i slottet. Den viktigaste 
målgruppen är Uppsalabor. 

Båda förslagen dåliga och anstår inte en stad av Uppsalas storlek och ambitioner. 

Kalla inte ett nybygge "skrytbygge" (UNT 21-01-16). Ett arkitektoniskt intressant hus 
berättar att man i Uppsala vill framhålla konstens betydelse.  

Viljan att nå som många som möjligt bör vara avgörande när beslutet tas om Uppsala 

konstmuseums placering. 

Det bästa förslaget var det om konstmuseum i den gamla Jästfabriken. 

Med konstmuseet i Kaniken finns stora möjligheter att skapa den nära lättillgängliga 

mötesplats där alla är välkomna att se och diskutera konst. 

Snälla lämna slottet ifred. Det är en symbol för Uppsala och verkligen hjärta för stadens 
image och kulturyttring. Kaniken är ett jättefint förslag, och om man hittar möjlighet 

att göra en sån central byggnad till ett museum vore det väldigt trevligt och 

uppiggande. Det känns som ett bra sätt att förädla stadskärnan, medan att något vid 
slottet hade känts mer som att göra rent skadlig åverkan på stadsbilden och utrymmet 
där. 

Det har i UNT varit en ganska livlig debatt för och emot flytt av vårt Konstmuseum 

under 2020. Som jag uppfattat det hela vill flertalet att muséet flyttas från slottet och 

ner på stan, även för tillgängligheten för rullstolsburna. Slottet kan säkert utvecklas 
ändå som den historiska byggnad det är. 

T.Lewans förslag att bevara slottsparken är ett bra förslag. Bevarandet av gröna ytor är 

viktiga... det förutsätter att museet blir kvar i slottet.... Kan man tänka sig fler 
konferenstillfällen där? Cafedel i Kung Jans port med fint och bra utbud. Visningar i 
kabinettet intill intressanta. Kanske kan Slottet få en få en mer turistvänlig funktion och 

hantverkplatser-bodar, odlingar och säsongsmarknader...? 

Kaniken känns uppriktigt mer som en återvändsgränd, en lösning som ger svar på den 
"låsning" som "konstkollektivet" verkar ha accepterat. Inte Slottet.! 
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Angående verksamheten samt alternativa förslag 

Bevara och utveckla slottet som eget besöksmål istället (4) 

Varför ska vi ha ett konstmuseum? Och för vem? Hur gör vi det möjligt?  
Förvaltningens kommentar: Frågorna besvaras till del i den tidigare 
utredningsrapporten. I Uppsala kommuns kulturpolitiska program finns information om 

kommunens ambitionsnivå gällande kulturområdet. Där går också att läsa om Uppsala 

kommuns konstpolitik.   

Överväg att istället ha en konsthall med tillfälliga utställningar. Då kan man tillfälligt 

hyra in exklusiva samlingar av konstnärer med internationell ryktbarhet. Det är namn 
som Picasso, Matisse, Chagall, Zorn, Carl Larsson m.fl som är eliten och som verkligen 

kan dra besökare upp till slottet. 

Uppsala har vi en fotbollsarena, snart en isarena, en friidrottsarena osv. Det är fullt 
rimligt att Uppsala också har en konstarena. Jag föreslår att benämningen 

konstmuseum ersätts av en annan benämning som är mindre "programmerad".  Ordet 

konstmuseum ställer krav och inbjuder till konkurrens och jämförelser med 
Stockholms museer som vi kan ha svårt att jämföra oss med. Benämningen 
konstmuseum sänder signaler som kanske inte främjar att konstverksamheten besöks 

av en bred grupp Uppsalabor 

Konsten och konstmuseets personal förtjänar en ändamålsenlig byggnad med flexibla 
salar, bra klimatanordningar, goda personalutrymmen, välfungerande i- och urlastning 

och magasin. Konstpubliken behöver förutom vackra och lättillgängliga 

utställningsrum en välkomnande reception, kafé och garderob. 
Förvaltningens kommentar: Instämmer. Båda förslagen på hur lokalerna kan utformas 
uppfyller dessa behov.  

Jag anser att det vore hög tid för Uppsala, landets fjärde stad, att sätta sitt märke på 
Sveriges konstkarta. 

Jag ser hela den här idén som ett stort misslyckande av förvaltningen av våra 

skattepengar. Skapa verksamheter som kan bära sig själva så blir dem mer livskraftiga. 
Hela konstmuseet känns väldigt dött förutom barnverksamheten. Behöver vi verkligen 

ett konstmuseum av den här typen i Uppsala? Utställningar av konst borde kunna 
nyttjas i kommunens befintliga lokaler utan kostnad. Dessutom kan man göra 

popuputställningar på olika platser utomhus eller i tomma lokaler runt om i Uppsala. 

Låt några entreprenörer spåna kring vad som går att göra och lägg ned befintlig 
verksamhet. Det är några synpunkter på det hela. Menar inte att låta alltför negativ 
men jag gillar konst. Det behöver in kosta skjortan att bedriva häftig konstverksamhet. 

Jag önskar och drömmer om att Uppsala skulle få ett historiskt museum i den 
fantastiska byggnaden slottet. 

Läget är A och O för ett konstmuseum och slottet kunde få en helt annan funktion (och 
attraktionskraft) som ett historiskt museum. 

Det behövs en permanent historisk utställning för alla uppsalabor, som med mer 
kunskap skulle få en roligare stad, för alla turister som ju nästan alla tar sig upp till 

Slottet och vill veta mer om det man ser från Gunillaklockan och nu snopet vänder i 
dörren för alla skolklasser, för nyinflyttade och för alla politiker som med mer kunskap 
förhoppningsvis skulle vara mer varsamma med de historiska miljöer som finns kvar.  
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Om KM inte lokaliseras på slottet: Förverkliga idén om ett café i södra bastionens 
tornrum, här är en unik plats och utemiljö som skulle kunna uppskattas av både 
turister och uppsalabor. 

Uppsala bör bjuda in Stiftelsen Hilma af Klints Verk till en förutsättningslös diskussion 
om möjligheterna med Slottet som en plats för ett museum tillägnat Hilma af Klint. 

Slottet innebär en värdig inramning till Hilma af Klints konst. Uppsala kan erbjuda en 

unik plats, långt framskridna planer och ett driv hos kommunen och andra aktörer att 
utveckla miljön. För Uppsala gäller att en sådan renommé inte kan köpas för pengar. 
Ingen satsning på att höja konstmuseets status kommer i närheten av ett sådant 
världsnamn.  Det skulle lösa frågan om Slottet som ett attraktivt besöksmål (värt en 

omväg) och tillåta kommunen att fokusera på att skapa ett dynamiskt konstmuseum i 

centrum. Två konstmuseer skulle stärka varandra och ge synergier som ett ensamt inte 

kan uppnå. Det skulle alltså inte vara på bekostnad av Uppsala konstmuseum utan till 
dess fördel. https://unt.se/kultur-noje/artikel/slottet-en-vardig-inramning-till-hilma-af-
klints-konst/r295yd7l 

Det som återstår på sikt om Slottet väljs är att kunna utveckla nya verksamheter 
nedanför åsen och samverka med Slottet på sikt allteftersom staden och konstlivet 

expanderar. Jag satt för många år sedan i Villa d'Estes trädgård i Rom och hörde förre 

Slottsarkitekten Hans Matell visionära inspirerande ideer kring Uppsala Slotts 
utveckling. - en del av dessa goda ideer är nu presenterade i liggande förslag.  

Angående processen 

Gör något, äntligen! Vi har väntat för länge! 

Under 25 år har mer än 100 artiklar och insändare i UNT kritiserat placeringen på 
Slottet pga att det inte är lättillgängligt för alla, att lokalerna är oflexibla och har hög 

radonhalt, dock utan bemötande från ansvariga! Odemokratiskt!  
Förvaltningens kommentar: Uppsala kommuns uppdrag och arbete bygger på en 

demokratisk process där folkvalda politiker fattar beslut genom en representativ 
demokrati. Läs gärna mer om hur kommunen styrs och hur demokrati fungerar på 
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/. Se också svar på 
tidigare synpunkt gällande radonhalterna i slottet.   

Det är synd att kommunen har låtit detta dra ut på tiden så mycket att även om det 

hade funnits en vilja att bygga nytt i antingen Hugin eller Ångkvarn så försvinner dessa 

möjligheter i takt med att andra projekt planeras i dessa kvarter. Detta gör att vi bara 
har kvar två alternativ och då framstår Kaniken som det enda rimliga/möjliga valet. 
Även här är det viktigt att tänka på att göra det inbjudande och enkelt att ta del av 
verksamheten i entré och gatuplan så att ovana besökare och de med särskilda behov 

inte skräms bort. 

Stadsbyggnadsfrågor 

Sedan 1980-talet har alla översiktsplaner konstaterat att stadskärnan är för liten för ett 

växande Uppsala. Den södra delen bör förlängas med ett blandat innehåll, bl.a. 
kulturinstitutioner för att betjäna regionen och vara lättillgänglig för alla även (inter-) 
nationellt. Uppsala har sedan 1995 härmed INTE följt sina egna beslutade 
översiktsplaner.  

Äga är mer hållbart än att hyra lokaler. Uppsala borde genom markbyte och innan 
kvarteret fylls av bostäder samla flera kulturinstitutioner bl.a. ett nytt Konstmuseum, 

ett Fredens Hus, ett Industrihistoriskt museum och ett Stadsmuseum till ett kluster 

https://unt.se/kultur-noje/artikel/slottet-en-vardig-inramning-till-hilma-af-klints-konst/r295yd7l
https://unt.se/kultur-noje/artikel/slottet-en-vardig-inramning-till-hilma-af-klints-konst/r295yd7l
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/
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med utställningslokaler, kaféer, restauranter, hotell mm.  
Förvaltningens kommentar: Vi tolkar denna synpunkt som att den handlar om kvarteret 
Ångkvarnen då det inte är aktuellt med bostäder vid varken slottet eller i de aktuella 

lokalerna i kvarteret Kaniken. Ångkvarnen är inte längre en aktuell placering för ett 
framtida konstmuseum.  

Om ni inte kan bygga nydanande och vackert, snälla förstör diskret.  

Uplands Konstförening bildades 1933. Ambitionen var från början att det skulle 
resultera i ett museum för konst och 1982 kunde föreningen bidra till att Uppsala 
konstmuseum bildades. Redan från starten var konstföreningen mån om att nå så 
många konstintresserade som möjligt och de första utställningarna visades på olika 

nationer och andra lokaler i centrala staden. Att konsten behövde visas så centralt som 

möjligt slog de fast när de tackade nej till en lokal på Österplan. Det blev i stället en 

utställningshall under dåvarande Stadsbiblioteket på Östra Ågatan. 1972 gick flytten till 
Gamla Gillet. Många minns fortfarande hur fantastiskt det var när man lätt kunde slinka 
in till utställningarna på Gillet. 
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