
a promenaden-   
Följ med oss på en virtuell promenad i Uppsala där vi berättar om vårt arbete 

med hållbarhet i kulturmiljöer, att bevara, använda och utveckla! 
    

Hej & välkommen, 
här börjar promenaden! 

UPPSALA KLIMATVECKA 2021
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Uppsala domkyrka

Studentvägen

Skeppskajen

Gamla stationen

Den här 
sträckan promenerar vi 

under a-promenaden, den tar ca 
90 minuter.  Podden är runt 60 min.

Följ med oss virtuellt! 



Vårt första besök 
på promenaden 

Uppsala domkyrka

Vi har nu kommit fram till Uppsala domkyrka som 
började byggas runt 1270 och invigdes 1435. Den 
har sedan dess genomgått flera förändringar och 
omfattande restaureringar och kommer stå länge 
till. En passande plats för evighetsperspektivet inom 
hållbarhet och hur man ritar för flera hundra år.



Evighetsperspektivet i hållbarhet 
handlar om tid. Praxis är idag är att 
nya byggnaders förväntade livslängd är 
minst 50 år. Jämför det, kortare än en 
mansålder, med de 586 åren som pas-
serat sedan domkyrkan invigdes. Praxis 
borde vara att en byggnads livslängd är 
minst 100 år och helst ännu längre, så 
att klimatpåverkan minskar med den tid 
som huset står.

En byggnads livslängd beror bland an-
nat på hållbarhet i form av olika bygg-
nadsmaterials beständighet men även 
av att delar går att byta och repareras 
samt att det går att anpassa till framti-
da användning och inte är daterat inom 
bara något år. Ett exempel här i dom-
kyrkan där vi försökt tänka på hållbara 
beständiga byggnadsmaterial och delar 
som är utbytbara och går att reparera 
är bänkarna i Gyllenborgska koret till 
det permanenta videokonstverket. De 
har en enkelhet i form av få material 
– främst ek men också visst stål som 
håller över tid, där trät kan slipas flera 
gånger om vid behov. Läderlindningen 
på armstöden som lär slitas ut först kan 
lindas om när de är slut utan att det 
behöver göras något mer åt resten av 
bänken. Vi har eftersträvat en tydlighet 
i form av sammanfogning med avläsba-
ra byggnadsmaterial så att den lätt kan 
förstås hur den kan demonteras och 
repareras.



Planritning av
Uppsala domkyrka

Här i koret står bänkarna som 
a-sidan har ritat

N



Vi går vidare till 
Studentvägen 

Studentvägen

Studentvägen (som inte ska förväxlas med intillig-
gande Studentstaden) byggdes 1956-1960. Husen 
ägs och förvaltas av Stiftelsen Stockholms- respek-
tive Gästrike-Hälsinge nations studentbostäder 
samt Stiftelsen Norrlandsgårdarna. I området finns 
dryga 1000 bostäder fördelade på korridorsrum 
och familjelägenheter. I och med nyproduktionen 
tillkommer nästan 300 nya bostäder och de flesta 
utgörs av små ettor.

Både i nyproduktionsprojektet och i förvaltningen 
jobbas det med hållbarhet i olika former. T.ex. med 
tekniska lösningar såsom solceller och vindtur-
biner men på Studentvägen är det lika viktigt att 
jobba med trivsel och trygga utemiljöer.

I detta projekt har a-sidan jobbat i ett stort team 
med både arkitekter, ingenjörer och projektledare.



Mycket möda har lagts på att passa in de nya 
husen på ett ödmjukt och respektfullt sätt mot de 
befintliga husen. Exempelvis har flera av de nya 
byggnadsvolymerna samma form och riktning 

som de gamla husen. 
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VINDTURBINER

Det som började som ett forsknings-
projekt på Ångströmslaboratoriet 
blir förhoppningsvis snart verklighet. 
I slutet av 2021 eller början av 2022 
hoppas vi kunna installera de första 
vindturbinerna på Studentvägen.
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Perspektiv A: Islandstorget med Silobyggnaden till höger och den nya byggnaden till vänster

Perspektiv B: stråket och Aktivitetshuset till höger och Kvarnbyggnaden till vänster

 vid Fickparken (B)

A

C

B D

vid Islandstorget (A)

A

C

B D

guldanodiserad plåtprofilerad plåt

fasadmaterial 

mörk betongsvart tegel

fasadmaterial 

VID FICKPARKEN - AKTIVITETSHUSET
Aktivitetshuset markerar platsen och tydliggör 
mötet mellan Kvarnen och Tegelsilon och de nya 
kvarteren. Byggnaden är inspirerad av områdets 
industriella arv och silotorn i plåt, och gestaltas med 
exempelvis en profilerad plåtfasad. Fasaden kontra-
sterar mot befintliga tegelbyggnader och övrig ny 
bostadsbebyggelsebostadsbebyggelse – men kombina
tionen av detaljerade tegelbyggnader och en enkel 
gestaltning i plåt – tillhör det industriella arvet. 
Aktivitetshuset ljusa kulör och blanka karaktär står 
i kontrast till teglets mörka och matta utryck och gör 
att huset framträder som en ljus mittpunkt på platsen. 
Aktivitetshuset kan med fördel ha stora fönsterpartier ut 
mot Fickparken och Kulturstråket.

ARKITEKTONISKT VIKTIGA BYGGNADER
GESTALTNINGSPRINCIPER BYGGNAD

VID ISLANDSTORGET
Byggnaden markerar Islandstorget och välkomnar 
besökande in i området. Byggnadens gestaltning ska 
väcka intresse för platsen, knyta an till staden och 
samspela med Tegelsilon. För att kontrastera mot den 
befintliga Tegelsilon har den nya volymen en solid 
karaktär. Fasaden utformas enkel och industriell för att 
inte konkurrera med Tegelsilon höga detaljeringsnivå, 
och utförs i exempelvis svart och blankt tegel eller mörk 
betong. Den påtagliga skillnaden mellan byggnaderna 
ska framhäva kontrasterna mellan det gamla detaljrika 
och det modernt strama industriella. 
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Tredje stoppet på 
promenaden

Bilder från DP Ångkvarnen, Uppsala, Gestaltningsprogram: Byggnad, 
kvartersmark och allmän plats 2019-06-14

Visionsbilder från 
gestaltningsprogram Skeppskajen

Det här stoppet på promenaden handlar om 
Skeppskajen som är arbetsnamnet på de tre kul-
turhistoriskt värdefulla tegelbyggnader i området 
Ångkvarn som förr i tiden användes som silo, kvarn 
och jästfabrik. Tegelbyggnaderna är tre av fem 
byggnader som pekats ut som omistliga för om-
rådets kulturhistoria av Upplandsmuseet och det 
är med bakgrund av detta som vi på a-sidan blev 
engagerade av Besqab och Ikano för att helt förut-
sättningslöst utreda vilka verksamheter som skulle 
kunna inrymmas i de gamla industribyggnaderna. 

Silon

Kvarnen



Skissförslag: Jästfabriken

Skissförslag: Jästfabrikens södra flygel

Foto: JästfabrikenFoto: Jästfabriken Trapphall, Jordens utveckling

JÄSTFABRIKEN 1901
Jästfabriken är den byggnad som minst påvisar spår av 
industri och industrikaraktär i sitt arkitektoniska uttryck. 
Den symmetriska fasaden med enhetliga fönsteraxlar 
har tidstypiska drag men de mest påtagliga spåren av 
verksamheten är frontespisens text ”Upsala Jästfabrik”, 
industriklockan och den pampiga kontorsentrén på norra 
gaveln.

En keramisk relief av den finlandssvenske konstnären 
Taisto Kaasinen, som var verksam på UppsalaEkeby 
mellan 1953-1962, finns i Jästfabrikens trapphall vid 
huvudentrén. Verket heter ” Jordens utveckling ” och är 
från 1960. 

Denna byggnad är mycket generell i sin struktur 
och bör kunna förädlas utan nya fönsterlägen. Två 
äldre dörrlägen ut mot Östra Ågatan, varav en idag 
är synligt igenputsad, kan åter öppnas upp för att ge 
mer liv åt årummet. Eventuellt behövs ytterligare 
öppningar mot Elevatorsgatan, dessa utförs lika 
befintliga med putsornament och gedigna material.
Inlastningsbyggnaden på gårdssidan rivs i sin helhet, 
fasadskador kompletteras med tegel som slammas. Även 
den sentida takpåbyggnaden på södra flygeln rivs och 
föreslås ersättas av ett glastak som följer intilliggande 
takfall.

Tillgängliga entréer ordnas från gårdssidan. Öppningar 
till befintlig lastkaj kan användas för detta ändamål. 
Ändrade fönsteröppningar, samt utbytta fönster 
där rektangulära fönster har satts in i rundbågiga 
fönsteröppningar, återställs.

Balkongdörrar anpassas i bredd till befintliga 
fönsteröppningar. På denna byggnad kan balkongerna 
göras större än för exempelvis på Kvarnbyggnaden. 
Symmetrin är dock viktig, och inga balkonger bör 
byggas till på nedersta våningen. Balkongerna kan 
vara så kallade påhängsbalkonger i smide med dolda 
svartlackerade stag.

För att stärka den gamla industrikaraktären kan gården 
och eventuellt trottoaren utföras med gatsten utanför 
södra flygeln på Elevatorsgatan. Plåtarbeten lika 
befintlig plåt.

PUMPSTATIONEN 1940
Leches byggnad ingår i en pumpanläggning som 
fortfarande används av Uppsala vatten.  Byggnadens 
framtid är i dagsläget oklar, men på sikt bör byggnadens 
karaktär inte förvanskas utan återställas. Insynsskyddet 
runt anläggningen bör utformas med hög kvalitet och 
omsorg. Här finns möjlighet för att, i samarbete med 
konstnärer, integrera konst i Östra Ågatans stadsrum.
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Foto: Kvarnen från Åsidan

Skissförslag: takpåbyggnad på Kvarnens tak
granitelementfönster granitsockel

material

Skissförslag: västra fasadenSkissförslag: södra gaveln

KVARNEN 1940
Kvarnen har en funktionalistiskt utformad fasad utan 
prydnader, och gedigna detaljer vid fönster och portar. 
Byggnadens rationella och tunga industrikaraktär be
varas vid ombyggnaden. Byggnaden har med sitt fina 
läge goda möjligheter att nyttjas för allt från kultur till 
arbetsplatser, lokaler och bostäder.

När förbindelsbyggnaderna rivs kan öppningar i fasaden 
bevaras för att visa på de historiska lagren. Öppningarna 
kan omvandlas till fönster eller förbindelsegångar. 
Dessa gångar tar upp tidigare element som transportörer 
av säd och bidrar till förståelsen av att byggnaderna 
historiskt haft ett funktionellt samband. Vid rivningen 
av Makaronibyggnaden kan det röda Röboteglet tas till 
vara och återanvändas för att mura igen öppningar på 
Kvarnbyggnadens fasader. 

Nya entréer från Östra Ågatan ges en strikt utformning 
som underordnar sig fasadrytmen. För att visa varsamhet 
mot den kulturhistoriskt intressanta funktionalistiska 
fasaden är det lämpligt att ta ner bröstningarna vid 
befintliga fönsteröppningar både för entréer, glaspartier 
och balkongdörrar. Nya fönster på gavlarna inordnas 
byggnadens system. Eventuella balkonger bör inte sticka 
ut mer än att det fortsatt är den stora tegelfasaden som 
dominerar intrycket. Detta är av stor vikt för förståelsen 
av att Kvarnen är en gammal industribyggnad. 

Kvarnens tak kröntes tidigare av ett räcke. Detta 
räcke återskapas, och hissar dras ända upp till taket 
till befintliga eller nyskapade takvolymer beroende på 
var framtida trapphus placeras. På detta sätt skapas 
möjligheter för anordnandet av en fantastisk utemiljö 
med utsikt över hela Uppsala. 

Öppningar på bottenvåningen ges en lämplig inramning 
av sten med inspiration från befintliga entréer på insidan 
av gården. Övriga öppningar putsas i sågytorna. 

Plåtarbeten och stuprör utförs i koppar lika befintligt 
för att stämma överens med det befintliga kraftiga 
takutsprånget. Målade träportar. Balkonger kan utföras 
som påhängsbalkonger i svart smide, alternativt galvade 
som ger industrikaraktär. Markanslutningen mot 
Kvarnbyggnadens sockel bör vara ett par rader gatsten 
för att den skall stå stadigt historiskt förankrad.

BEFINTLIGA BYGGNADER
GESTALTNINGSPRINCIPER BYGGNAD
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Påbyggnad 
ersätts med glastak 
som följer befintligt

 takfall 

I podden berättar vi om hur vi ser att man bör ta sig 
an byggnaderna för att deras kulturhistoriska värden 
och karakteristiska uttryck ska kunna fortsätta be-
rika området i framtiden när de får ny användning. 
Skeppskajen kommer utvecklas av Atrium Ljungberg 
som har gedigen erfarenhet av liknande projekt 
sedan tidigare. Affärsutvecklingschef Daniel Kvant 
Suber är med i podden och delar med sig av bolagets 
visioner och tankar. 

Jästfabriken

Kvarnens  takterass 
med återskapat räcke 



Sista stoppet 
på promenadenGamla stationen

Det sista stoppet på promenaden – det gamla sta-
tionshuset. Det är här vi sitter på övervåningen se-
dan ombyggnationen blev klar 2011. När det gam-
la stationshuset blev över när man byggde det nya 
resecentrum blev vi kontaktade av Jernhusen för 
att hjälpa dem med klura ut hur man skulle kunna 
använda det på nytt sätt. Det gamla stationshuset 
är från 1860-talet och användes som station i cirka 
140 år. Idag används det av flera restauranger och 
kontor och innehåller personallokaler för olika 
yrkesgrupper. Byggnadens kulturhistoriska värden 
har lyfts fram och resandet som tema används inte 
minst i restaurang stationen på ett fint sätt. 
Det nya resecentrumet har absolut gjort det håll-
bara resandet med tåg mer tillgängligt än det var 
tidigare och det gamla stationshuset får fortsätta 
berika platsen med sin dekorativa prakt, det gamla 
och det nya möts och samverkar för att skapa en 
ny helhet.
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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. 

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. 
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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 rivnings-
avfallet. 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.: 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. 

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. 

Krypgrunden fungerar idag som 
installationsutrymme för alla typer 

av tekniska system
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Fotografier från ombyggnaden
Fotograf: Martin Åhrén 
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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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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. 

 

Foto: Martin Åhrén Foto: Martin Åhrén 

Så här 
såg perrongen och spår-

passagen ut  innan renoveringen. 
Är det någon som minns den?

Minns ni den tidigare vänthallen 
med de blå pelarna?



En del av de tidigare bostäderna  
ovan stationen är nu vårt kontor! 

Tipspromenad

Fråga 1. 
Viket perspektiv pratades det om i inslaget 
om domkyrkan?

1 Evighetsperspektivet
X Hundraårsperspektivet
2 Femtioårsperspektivet

Fråga 2. 
Vad är det stiftelsernas VD Håkan berättar 
om som ökar känslan av trygghet?

1 Starkare utebelysning
X Lägre buskage
2 Blommor

Fråga 3. 
Vilken typ av pasta har namngett fabriken 
bakom kvarnen? 

1 Fusilli
X Makaroner
2 Spaghetti

Fråga 4. 
Restaurang Stationen är ett populärt be-
söksmål för både Uppsalabor och andra 
besökare och idag ligger det en bar i ett läge 
där det tidigare i historien legat något annat 
som nämns i podden – vad har legat där 
tidigare?

1 Bagagehantering
X 2a klassens väntrum
2 Biljettlucka



a promenaden-   

uppsalaklimatvecka@a-sidan.se

Och skriv ditt namn, postadress samt vilken bok som du hoppas på att vinna.
Om du vill får du gärna dela med dig av ett par tankar kring projekten som vi har berättat om i podden. 

Priser!

Skicka in ditt svar till: 

Vi har valt ut tre av våra favoritböcker 
som kommer att lottas ut mellan de 

som har flest rätt på tipspromenaden!

Tidstypiskt : arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 
Författare: Cecilia Björk, Laila Reppen

Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 1890 till 2010
Författare: Cecilia Björk, Lars Nordling, Laila Reppen

Byggnadsvård - Hur du får tid, råd och kraft att restaurera ditt hem
Författare: Erika Åberg


