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B AKGRUND
Uppsala centralstation genomgick under 2010-11 en omfattande ombyggnad, renovering,
tillgänglighetsanpassning och modernisering. Projektet var en del av Uppsalas nya resecentrum
vilket inkluderat allt från spåromläggning och utbyggnad av person- och godstrafiken till uppförandet av en ny terminalbyggnad. Vid sidan av detta har även busstationen byggts om och
en omgestaltning av den f.d. stationsparken har genomförts.
I och med att den nya terminalbyggnaden invigdes i april 2011 flyttades biljettförsäljningen,
väntsalen, kioskerna etc. från det gamla stationshuset och därmed öppnades möjligheten för
nya funktioner. För att stationshuset även fortsättningsvis skulle vara tillgängligt för allmänheten valde man att planera större delen av bottenplanet för café- och restaurangverksamhet.
På det övre planet, samt delar av vindsvåningen, har det inretts kontor, omklädningsrum och
restaurangkök. Byggnaden har genomgått välbehövliga uppdateringar av de tekniska systemen, en isolering av taken har gjorts och ett gammalt problem med hussvamp har åtgärdats.
Med de nya bjälklagen har också nivåskillnaderna tagits bort, ett resultat av långt mer än
100 års sättningsproblematik. För att vara så flexibelt som möjligt i framtiden har gamla
stationshuset förbundits med den nya terminalbyggnaden, delvis genom en glaslänk på spårsidan. Länken med dess tak motsvarar i det närmaste den gamla perrongen. Tillsammans med
den renoverades fasaden kan stationen således upplevas ”utifrån” när man befinner sig i
denna del av byggnaden.
Den antikvariska ambitionsnivån vid renoveringen av gamla stationshuset var mycket hög.
Fastighetsägaren har i samråd med antikvarisk expertis sökt återställa byggnaden så som den
såg ut omkring år 1890. Bakgrunden till detta var att stationshuset genomgått stora förändringar under åren. Tillbyggnader, ombyggnader och renoveringar hade lett till att husets
arkitektur och utseende förlorat sin stil och konsekvens. Året 1890 valdes p.g.a. att stationen
fick sin nuvarande storlek och enhetligt putsade fasad omkring detta år.

Uppsala centralstation omkring år 1890. Då hade tillbyggnaden av de första flyglarna precis genomförts och fasaderna putsats i en enhetlig stil och färgsättning.
Detta utseende fungerade som förebild vid renoveringen 2010-11.
Foto i Upplandsmuseets arkiv.
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Konsekvensen av den höga ambitionsnivån blev att betydande delar av senare tiders tillägg
och förändringar, vilka i flera fall var av undermålig kvalitet eller tillfällig karaktär, togs bort.
Detta skedde till förmån för ett historiskt korrekt utseende baserat på färgskiktsanalyser, fotografier och arkivstudier bland annat. Ett starkt motiv till de genomgripande förändringarna
var också skicket och den bristande kvaliteten avseende vissa befintliga material, exempelvis
timmerbjälklagen och fasadputsen.
Uppsala centralstation blev statligt byggnadsminne vid mitten av 1980-talet men övergick till
att bli enskilt byggnadsminne med tillhörande skyddsföreskrifter enligt länsstyrelsens beslut
2003 (lst dnr. 432-3700-03).
Länsstyrelsen lämnade tillstånd till åtgärderna uppdelade på flera beslut under 2009-11
(lst dnr. 432-14824-09, 432-14993-09, 432-521-11 och 432-522-11). Uppsala kommuns
bygglov är diariefört under nummer 2009/11764-1.

A DMIN ISTRATIVA UPPG IF TER
Beställare

Jernhusen Stationer AB
Box 520
101 30 Stockholm

Projektledare

IT Nomaden, Uppsala

Byggledare

Erfator, Stockholm

Arkitekt

Åsa Flarup Källmark, A-sidan arkitektkontor, Uppsala

Inredning (restaurang)

Stylt Trampoli, Göteborg

Entreprenörer

Per Andersson & son Byggnads AB, Uppsala (GE)
SVEAB, Sollentuna
UFS, Uppsala
Sallén Elektriska, Uppsala
Cremab, Sandviken
Fresh Air Ventilation, Uppsala
Tuna Rör & Värme, Uppsala
JF Jansson Rör AB, Uppsala
Uppsala Hiss AB, Uppsala
Roland Karlsson AB, Eskilstuna
Stenentreprenader i Hässleholm AB, Hässleholm
m.fl.

Antikvarisk medverkan/
sakkunnig

4

Martin Åhrén, Upplandsmuseet, Uppsala

B ESIKTNINGAR
Antikvarisk besiktning
Antikvarisk slutbesiktning

löpande under 2010-11
2011-09-20

För Upplandsmuseet

..........................................
Martin Åhrén

5

U TFÖRDA ÅTGÄRDER
Bottenvåningen
Bottenvåningens bjälklag var svårt angripet av hussvamp vilket medförde att samtliga delar
togs bort för destruktion. Den nya konstruktionen byggdes med stålbalkar och korrugerad plåt
som sedan armerades och gjöts med betong. Ovanpå lades kalkstensplattor liksom tidigare.
Med det nya bjälklaget kunde även nivåskillnaderna byggas bort vilka uppgick till omkring
20 cm mellan norra och södra delen av nuvarande restaurangen. Nya hissar har monterats i
både norra och södra delen av huset och ett större ventilationsschakt har skapats för att serva
restaurangköket. I och med att de gamla lokalerna för Pressbyrån, Pocketshop, toaletter och
biljettförsäljning revs ändrades planlösningen från att ha varit uppdelad i mindre enheter till
att bli en större. I norra flygeln inreddes nya utrymmen för avfallshantering m.m. i anslutning
till både stationshusets och terminalbyggnadens restauranger. I den södra har inretts kontorslokaler som för närvarande hyrs ut till UL. De tydligaste förändringarna har gjorts i det stora
rum som numera rymmer restaurang Stationen. De gamla entrédörrana har återigen öppnats
mot torget och den nya glaslänken har inretts med sittplatser. Väggarna har rengjorts från
gamla puts-, väv- och tapetlager för att putsas om med en ny hydraulisk kalkputs (Målarkalk).
Taken har byggts om med gipsskivor för att skapa installationskanaler och samtidigt
kassetteringar som ansluter till rummets ursprungliga utseende. En komplett inredning av
restaurang, kök, toaletter osv. har tagits fram av inredningsföretaget Stylt Trampoli.

SJ:s gamla biljettförsäljning strax efter påbörjade arbeten. Taket var sänkt för att
dölja ventilationen, håltagningar var gjorda i takbjälklaget bl.a. för en spiraltrappa och på väggarna satt målad vävtapet. Rummet var, liksom resten av
stationshuset, resultatet av ombyggnader och anpassningar under årtionden. Notera
nivåskillnaderna i golvet till vänster i bild.
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Vindfånget i vänthallen strax efter påbörjade arbeten. Funktionen hade länge varit
ledande vid förändringarna av stationen, någon sammanhållen estetisk tanke fanns
inte. Skarven i golvet visar platsen för det inbyggda rummet där Pressbyrån låg.

T.v.: Hussvampsaneringen blev omfattande och krävde skyddsutrustning och destruktion av rivningsavfallet. Bitvis syntes förstärkningar av angripna bjälkar vilket talar för att problemet funnits länge
men inte åtgärdats.
T.h.: Efter rivningen av bjälklaget syntes både ursprungliga fundament och senare tillkomna, gjutna
av betong. Krypgrunden fungerar idag som installationsutrymme för alla typer av tekniska system.
Pelaren har stått kvar under hela renoveringen.
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T.v.: Det nya bjälklaget tillverkades av järnbalkar för att undvika framtida problem med hussvamp.
Med detta utjämnades också nivåskillnaderna i byggnaden.
T.h.: Ovanpå järnbalkarna lades en korrugerad plåt och armering som därefter gjöts på med
betong.

T.v.: P.g.a. hussvampen ersattes det befintliga kalkstensgolvet av ett nytt.
T.h.: Efter rivningen av den tidigare godsexpeditionen – senast butik för Pocketshop –
rekonstruerades den gamla yttermuren med murat tegel i likhet med övriga murpartier. Notera det
sedan tidigare förstärkta timmerbjälklaget. En I-balk på varje sida av bjälken, bultade rakt igenom.
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T.v.: Efter rekonstruktionen av de sju fönsteraxlarna längs östra muren samt nedknackningen av övrig
puts återskapades den ursprungliga kalkputsen på samtliga väggar.
T.h.: Den nya glaslänken under montering. Konstruktionen valdes för att skapa så stora
sammanhängande glasytor som möjligt. På detta vis blir fasaden fortfarande synlig utifrån, något
som blivit omöjligt med fler spröjsar och ett mer ”fönsterlikt” utseende.

En begränsad håltagning blev nödvändig i de gamla murarna, bl.a. p.g.a. ventilationskravet i glaslänken.
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T.v.: Den nya restaurangen efter slutförandet. Temat är Rom-London-Paris och bygger på
stationsarkitekten A F Edelsvärds arkitektoniska inspirationsresor i Europa.
T.h.: Glaslänken efter slutförandet. Fasaden har fått samma utformning som övriga sidor för att
förstärka känslan av att man befinner sig ”utanför” byggnaden. Trots – eller kanske p.g.a. – det
korta avståndet till spåren utanför är detta en tyst och uppskattad plats att sitta på i restaurangen.

Övre våningen
När rivningen av alla sekundära väggar och golv var gjorda på övre våningen visade det sig
att även detta golvbjälklag var angripet av hussvamp. Resultatet blev att samtliga delar revs
för att ersättas av en likadan konstruktion som på bottenvåningen. De långa järnbalkarna,
med upplag i murarna, krävde att hål togs upp i fasaden för att kunna stickas in på plats.
Ambitionen med inredningen av övre våningen var att återskapa det mesta av den
ursprungliga planlösningen. Detta genomfördes men med viss begränsning i antalet
dörröppningar p.g.a. ett flertal olika hyresgäster. De få kvarvarande äldre detaljer som
fanns; fönster, vissa lister, stuckatur, en kakelugn, trappräcken m.m. behölls. I den norra delen
av huset inreddes ett kök med kylrum etc. för restaurang Stationen. I övrigt inreddes de nya
kontorlokalerna i samråd med hyresgästerna.
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Liksom på bottenvåningen var de tidigare kontorsrummen på övre våningen
inredda med betoning på funktion. Det lilla antalet detaljer med kulturhistoriskt
värde omfattade enstaka lister, stucklister, fönster och en kakelugn.

T.v.: Vid rivningen på övre våningen visade det sig att även detta golvbjälklag var svårt angripet av
hussvamp. Resultatet blev att det revs och destruerades.
T.h.: I fyra av rummen, alla i trapphusen, fanns fortfarande brandbotten kvar. Mellan golvbjälkarna
låg tegel satt i kalkbruk.
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T.v.: Övre våningens nya golvbjälklag krävde att hål togs upp i fasaderna för att balkarna skulle
kunna stickas in. De är inmurade i väggarna liksom med tidigare. På bilden syns hur omfattande
renoveringen slutligen blev. De få kvarvarande äldre detaljer som fanns värnades av såväl
arkitekten som av projektledningen.
T.h.: Bjälklagskonstruktionen på övre våningen gjordes på samma sätt som på bottenvåningen. I
mitten syns det blivande schaktet för restaurangköksventilationen.

T.v.: Den ena av de två nya hissarna under uppbyggnad. Den södra når övre våningens
kontorslokaler medan den norra även når vindsvåningen.
T.h.: I trapphusen fanns en äldre pärlspont kvar i taken. Denna ersattes och målades lika tidigare
efter att takfallen isolerats.
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På övre våningen revs tidigare
lättväggar och en del dörröppningar murades igen. Därefter
återskapades i stor utsträckning
den ursprungliga planlösningen.

Restaurang Stationen har ett kök
i anslutning till restaurangen men
det stora tillagningsköket ligger
på övre våningen, i norra delen
av huset.

Ett av kontorsrummen efter avslutad renovering. Ytskikten och
kulörerna har valts av hyresgästen.
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Vinden
På vinden fanns tidigare endast ett mindre rum för ventilation. Därutöver fanns också äldre
kontors- och personalutrymmen för anställda vid järnvägen. Den ursprungliga takkonstruktionen var i det närmaste intakt vilket var av betydelse för byggnadens kulturhistoriska värde.
Vid projekteringens början var endast det befintliga ventilationsrummet tänkt att ersättas men
med ökade behov p.g.a. restaurangköket kom slutligen större delen av vinden att tas i
anspråk. Detta ledde till att takfallen isolerades för att skapa så mycket utrymme som möjligt
istället för att bygga ”rum i rummet”. Delar av golvbjälklaget var också nödvändiga att
förstärka p.g.a. tyngden från vissa ventilationsaggregat. Detta gjordes genom att stålbalkar
sköts in genom hål i fasaden med upplag på murarna. I norra delen av huset inreddes ett
kylrum för dryckesförvaring vilket medförde att hissen nu når även detta plan. Konsekvensen
av detta blev att golvbjälklaget kapades motsvarande hisschaktet. Håltagning blev också
nödvändig i vissa murstockar för att möjliggöra rördragningarna. Dessa murstockar var dock
tagna ur bruk sedan lång tid tillbaka.

T.v.: Bortsett från större delen av byggnadens tegelmurar var takkonstruktionen den enda byggnadsdelen som fanns kvar i princip intakt från husets tillkomsttid.
T.h.: På vinden fanns ursprungligen utrymmen för de anställda vid järnvägen. Av dessa fanns enstaka delar kvar som detta väggparti med dörr.
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T.v.: När det visade sig att ventilationsutrustningen skulle fylla hela vinden bestämde man sig för att
isolera takfallen istället för att bygga ”rum i rummet”. Det medförde att upplevelsen av takkonstruktionen fortfarande finns kvar.
T.h.: P.g.a. att vissa delar av ventilationsutrustningen är mycket tunga krävdes förstärkningar av
bjälklaget.

T.v.: Viss håltagning blev nödvändig i murstockarna för att möjliggöra dragningen av rören.
Samtliga murstockar är dock tagna ur bruk sedan lång tid tillbaka.
T.h.: Omfattningen av ventilationsutrustningen gör att det disponibla utrymmet på vinden inskränker
sig till gångarna.
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På vindarna i trapphusen samt de intilliggande rummen i norra delen av huset har
rum inretts för omklädning, kylrum m.m.

Fasaderna
Utgångspunkten för fasaderna var en oräknelig blandning av bruk och puts från lång tid
tillbaka. För att komma till rätta med problemet och skapa goda förutsättningar för den nya
putsen knackades den gamla ned. Därefter användes hydrauliskt kalk från Målarkalk till
omputsningen. Samtliga ornament rekonstruerades, delvis med puts men i stor utsträckning
också med gips lika befintligt. Portalernas omfattningar återuppbyggdes efter att bitvis ha
renhuggits vid tidigare renoveringar. Framför allt gällde det huvudentrén i byggnadens mitt.
Samtliga fönster och dörrar på bottenvåningen rekonstruerades likaså, efter bilder och äldre
ritningar. Åt spårsidan revs delar av den utbyggnad från 1930-talet som senast inrymde
Pocketshop. Detta krävde en återuppbyggnad av den del av den östra muren som rivits då
utbyggnaden en gång kom till. Det nya murpartiet murades av tegel för att få samma egenskaper som övriga partier. Indelningen anpassades efter den tänkta dörr- och fönsterplaceringen. För att skapa symmetri i östra fasaden samt skapa god tillgänglighet till glaslänken
ersattes också en äldre fönsteröppning av en dörr vilket medförde att bröstningen revs.
Övriga öppningar har varit dörrar vid ett eller flera tillfällen i historien (se bilaga). För att
understryka stationens sena 1800-talsarkitektur valdes armaturer, dörrhandtag, markiser etc. i
en stil som passar denna. Färgsättningen baserades på bevarade spår på den gamla putsen,
färganalyser, fotografier m.m. Väggfälten och stora delar av fasadornamenten avfärgades
med gul respektive grå kalkfärg. Portalernas omfattningar målades med linoljefärg i samma
nyans som fasadornamenten.
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Uppsala centralstation innan
påbörjad renovering. Notera att
fasaden är jämnt avfärgad utan
artikulering av detaljer och
dekorationer.
Foto: Johan Dellbeck,
Upplandsmuseet 2008

Utbyggnaden för godshantering
från 1930-talet rymde butikslokaler för Pocketshop innan den
revs. Notera utformningen av
panelen. När skärmtaket kortades skulle den inte klara regn
p.g.a. sina horisontella skarvar.

När utbyggnaden för godshanteringen byggdes på 1930-talet
revs den ursprungliga yttermuren. Vid nu avslutad renovering
rekonstruerades denna på
samma sätt som övriga murpartier, med murat tegel.
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Den kvarvarande delen av
1930-talets utbyggnad fick en
ny liggande faspanel samt nya
dörrar. Notera det förkortade
skärmtaket i jämförelse med
bilden på föregående sida.

Den nya glaslänken under uppbyggnad. Med stationens nya
funktion och omläggningen av
spårtrafiken har allmänheten
inte längre tillträde till området
utanför denna.

Glaslänken och östra fasaden
efter avslutad renovering. När
ljuset är tänt i länken syns
fasaden tydligt. Notera det
enklare utförandet av putsen
ovan skärmtaket. Mot spåren
har här aldrig funnits några
dekorativa fasadelement.
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T.v.: Innan renoveringen fanns fortfarande de ospröjsade fönsterbågarna kvar vilka inte alls passade
in i den annars i stora drag välbevarade 1800-talsfasaden.
T.h.: Vid renoveringen byttes samtliga fönster och dörrar på bottenvåningen ut. Förebilderna
hämtades i Edelsvärds ursprungliga ritningar samt gamla fotografier. De nya är tillverkade av
högkvalitativt trä och målade med oljefärg.

T.v.: Här syns hålen som blev nödvändiga för att sticka in de nya balkarna till mellanbjälklaget.
T.h.: Dekorativa fält återskapades på de delar av fasaden där de var borta eller svårt skadade.

19

T.v.: Runt portalerna var ornamenten bitvis gjorda av gips. Dessa återskapades efter noggranna förstudier.
T.h.: Rundbågefrisen putsades om och avfärgades i en avvikande kulör så som fasaden såg ut omkring år 1890.
Arbetet är gjort med anmärkningsvärt hög hantverksmässig kvalitet.

T.v.: För att få bort den gamla putsen och dess alla olika lagningar och färgskikt blästrades bitar av
fasaden lätt. Efter detta återuppbyggdes putsen lager för lager för att minimera risken för
putssläpp samt skapa goda förutsättningar för målningen att suga jämnt.
T.h.: Portalerna har målats med linoljefärg i en nyans som stämmer med motsvarande grå kulör på
de kalkavfärgade rundbågefriserna etc. Jfr bilden ovan.
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T.v.: Stationshusets mittparti före renoveringen. Den beigerosa färgen fanns på fasadernas samtliga partier
vilket gjorde huset livlöst och utsmetat. Utan disinkta detaljer syntes inte heller den mycket medvetna arkitektur
som stationen fick då den uppfördes på 1860-talet. Notera den tidigare moderna, standardiserade urtavlan.
T.h.: Den nu avslutade renoveringen har återfört stationen till det utseende den hade omkring år 1890.
Detaljerna framhävs och portalen är tydligt markerad. Fasadfärgen stämmer väl med de analyser som gjordes
när kulören skulle bestämmas. Notera också den nya trappan vilken ingår i en helt ny utformning av ytorna
framför stationen. Med denna har t.ex. tillgängligheten till samtliga lokaler i huset tillgodosetts.

Riksvapnet och klockan
Under renoveringens gång diskuterades den stora urtavlans utförande. Den befintliga var ett
standardurverk av mindre dimension än hålet det satt i. Ett återmonterande av detta sågs inte
som ett alternativ. P.g.a. ambitionerna med byggnadens exteriör i övrigt föreslogs därför att
även 1890-talets urtavla borde rekonstrueras. Så gjordes och för att fullfölja mittportalens
historiskt korrekta utseende rekonstruerades även lilla riksvapnet. Som förebilder användes
bl.a. 1864 års originalritningar av A F Edelsvärd samt äldre fotografier.
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Under pågående renovering
bestämdes att urtavlan och
riksvapnet skulle rekonstrueras.
Till förlaga användes bl.a.
Edelsvärds originalritning från
1864 jämte gamla fotografier.

Riksvapnet tillverkades på traditionellt vis av gips. Stuckatören
arbetade på fri hand med utgångspunkt i Edelsvärds ritning.
Placeringen var möjlig att se
genom kvarvarande spår i putsen.

Urtavlan rekonstruerades dels
efter ritningen men framförallt
genom studier av fotografier. Just
på 1890-talet var den svart med
förgyllda romerska siffror. Strax
efter sekelskiftet målades den vit
med svarta siffror. Riksvapnet är
målat i blått och guld efter samråd mellan beställaren, stuckatören och Upplandsmuseet.
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Taket
Förändringarna av taket är i sin helhet kopplade till det ökade behovet av till- och frånluft i
det nya ventilationssystemet samt kraven på symmetri i det nya utförandet. Åt spårsidan har
fem nya takkupor monterats, flertalet för luftförsörjningen men några endast för symmetrin. På
takfallet i stationens mitt har en större låda monterats vilken servar restaurangköket.
Anslutande plåtytor har skivtäckts och ståndfalsats i likhet med tidigare utseende. Nya
montage för ökad taksäkerhet har också utförts till följd av rådande lagkrav.

Den tidigare oisolerade vinden medförde problem med isbildning på
taken. Efter renoveringen är detta inte längre ett problem.

För att klara det enorma luftflödet från restaurangköket
krävdes en stor ventilationshuv på
taket. Denna placerades så sold
som möjligt, mot spårsidan.
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På det norra takfallet byggdes
fyra nya takkupor för att lösa
behovet av till- och frånluft på ett
effektivt och samtidigt estetiskt
bra sätt.

På södra takfallet byggdes två
blinda takkupor för att skapa
symmetri i taksilhuetten.

K ULTURHISTORISK BED ÖM NING AV UTFÖRDA ARBE TEN
Den nu avslutade ombyggnaden och renoveringen av Uppsala centralstation har återfört
byggnaden till det utseende den hade strax innan sekelskiftet år 1900. Ambitionsnivån har
varit mycket hög och genomförandet har skett i nära samarbete med Upplandsmuseets
antikvariska expertis. De många förändringar och mindre ambitiösa ombyggnader som gjorts
under gångna decennier har tagits bort till förmån för ett historiskt mer korrekt utseende, men
också till förmån för ett väsentligt bättre tekniskt utförande. Ur antikvarisk synvinkel har
betydelsefulla byggnadsdelar, såsom fasaderna, fönstren och dörrarna återfått material och
utföranden som stämmer bättre överens med husets historia och kulturhistoriska värden.
Tillgängligheten för allmänheten till byggnaden har garanterats genom dess nya funktion och
den återskapade exteriören har återigen gjort stationen till den märkesbyggnad den en gång
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var. Dess betydelse som motiv och rumsbildare i stadsbilden är i alla avseenden förstärkt på
ett positivt och bland allmänheten uppskattat vis.

Till invigningen av den nya restaurangen Stationen trycktes biljetter i
form av resehandlingar. Detta är en del av konceptet kring
Edelsvärd, järnvägen och Europa som går igenom i hela inredningen.

Ö VR IGA RELEVANTA D OKU MENTATIONSHANDLINGAR
- Uppsala stationshus. Dragarbrunn 32:1 (del av). Uppsala. Antikvarisk värdebeskrivning av
Reichmann Antikvarier AB 2006-02-10

25

B ILAGA
Kronologi över förändringar av Uppsala centralstations östra fasad 1864–2011
(dörrar, fönster och murparti)

1864

1918

1937

2011
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