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STADSKARTA 1:5000
Situation
Kv Resenären är en central plats i Uppsala, vid tågstationens södra 
ände, på nordöstra sidan om spåren. Den nya byggnaden blir bland 
det första som tågresenärer kommer se när de anländer till staden. 
Uppsala kommun betonar den nya byggnadens symboliska roll att 
representera ett modernt framväxande Uppsala. Tomten är enskild, 
utan intilliggande kvarter och triangulär - ytterligare förutsättningar 
som understöder det visuella och skulpturala perspektivet i uppgiften. 
Den nya byggnaden blir framträdande sett från resecentret, och kan 
även ses som en gestaltande länk och påminnelse om utvecklingsom-
rådet Boländerna, sydöst om kv Resenären. 

Tomtens läge och form för tankarna till Flat Iron Building i New York, 
men även mer lokala s.k. strykjärnsbyggnader. Med sina smala hörn 
tycks strykjärnsbyggnaden likt ett skepp stäva emot betraktaren och 
perspektiven skevar och väcker intresse. Strykjärnsbyggnader tar 
naturligt på sig rollen som något som sticker ut i stadsmiljön. Inom 
strykjärnsbyggnadens typologi finns två huvudgrupper: 1. monoliten 
med mörk kärna och 2. kvartersfragmentet med en ljusgård som öp-
pnar sig åt en gatusida. Denna diskussion har varit inspiration och gett 
en historisk fond åt vårt arbete. Det slutliga förslaget är något av en 
kombination av monoliten och kvartersfragmentet.        
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EnergistrategierStrykjärnstypologi

Flat Iron Building, New York 1902

Panoramafoto 1. Nybyggnaden sett från perrongerna.
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SITUATIONSPLAN 1:500

SEKTION A-A 1:200

Form och stadsrum
Husets form utgår från den triangulära 
grundgeometrin, men med rundade hörn 
och spänstiga bågformade långsidor. Sidor-
na mot Stationsgatan och Strandbodgatan 
buktar utåt medan den sydvästliga sidan 
mot angöringsplatsen och tågstationen 
gör en inbjudande rörelse inåt. En öppen 
passage går igenom huset på gatuplan. Pas-
sagen förbinder angöringsplatsen med Sta-
tionsgatan och leder till kontorshusets entré 
i byggnadens mitt. Lokaler för publika verk-
samheter som café/bar och butiker bildas 
av två elipsformade volymer som omger 
passagen. Den större elipsvolymen inne-
håller våningsplan i halvplansförskjutningar 
som följer omgivande marknivåer ned mot 
Strandbodgatan. 

Sammantaget bildas ett spännande flöde av 
stadsrum, en fri rumslig ordning som kan 
överföras till angöringsplatsen. Här föreslår 
vi cirkulära gräsbevuxna jordhögar (små 
Uppsala högar) kring vilka cyklarna ställs. 
Högarna är tillräckligt stora så att man kän-
ner sig bekväm med att beträda dem och 
kanske äta en lunchmacka. En av högarna 
bildar en rondell för angörande ”kiss-and-
ride” trafik. Högarna samlar även upp regn-
vatten och avlastar på så sätt dagvattenled-
ningssystemet.

Vad gäller angöring till den underjordis-
ka parkeringen vore mycket vunnet om 
rampen ned kan placeras i den planerade 
parkeringsvolymen ovan mark. På så sätt 
tar trafikapparaten på angöringsplatsen 
minimalt med utrymme. Av samma skäl 
föreslår vi att sophantering och inlastning 
sker via Strandbodgatan. Vi föreslår därför 
att busshållplatsen flyttas något för att på 
enklaste sätt få till en lastzon på hållplatsens 
nuvarande läge.  
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Modellstudier
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ENTRÉPLAN 1:200

OVy av nybyggnaden och platsbildningen mot sydväst.
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PLAN 1TR-5TR 1:200

KÄLLARPLAN 1:400

TAKPLAN 1:400

Karaktär och material
Husets böljande form tecknas in av en flerskiktad fasad med textila kvalitéer. Bygg-
naden har en sk hybridfasad, ett glasfasadsystem med två skal. Det yttre skalet är 
vädertätt (structural glazing utan profiler) och utgör vindskydd åt solavskärmningen. 
Glaset har maximal transparens för att ge djupverkan åt fasaden så att de vertikala 
solskyddslamellerna framträder. Det inre skiktet består till 50% av fönster, övrigt är 
välisolerad yttervägg med beklädnad av fasadglas. Denna horisontella indelning anas 
bakom de yttre skiktens vertikala mönstring. Solskyddslamellerna är av trä eller textil-
väv och är det som sätter färg på huset. Vi föreslår en gyllenbrun kulör som ger huset 
en varm glöd. 

Det går också över tid att byta ut lamellerna och på så sätt ändra husets kulör, en 
föränderlighet som kan återspegla sammansättningen av hyresgäster. Om det är en 
hyresgäst i hela huset är ett homogent uttryck kanske att föredra, om det består av 
flera kan det vara mer brokigt med flertalet kulörer. Denna eventuella föränderlighet 
är en möjlighet, men också en fråga som bör samordnas med kommunen. 

De elipsformade volymerna på gatuplan består av glaspartier i kombination med täta 
inslag av träpanel. Sammantaget har huset ett mångtydigt, starkt eget utryck samti-
digt som det finns ett släktskap med den nya uppväxande stadsmassan intill. Vi ser 
“Trefoil” som ett destillat av det bästa som dagens byggindustri kan ge; ett uttryck för 
effektivitet, optimering, hållbarhet.  
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Panoramafoto 2. Nybyggnaden sett från Kungsgatan.

Panoramafoto 3. Nybyggnaden sett från Strandbodgatan.

Panoramafoto 4. Nybyggnaden sett från Bergsbrunnagatan.

Panoramafoto 5. Nybyggnaden sett från Stationsgatan.

Interiörvy kontorsplan.
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FASADDETALJ 1:10
Hållbarhet
Att skapa hållbara och energieffektiva byggnader är en kombi-
nation av att sätta goda grundegenskaper och använda smarta 
tekniska system. Varje åtgärd behöver också vara ekonomiskt håll-
bar för att vara trovärdig. Goda grundegenskaper är sådant som: 
1. välisolerat och tätt klimatskal 2. begränsad andel fönsterarea 3. 
kontrollerad solinstrålning 4. värmelagrande egenskaper i stom-
men, samt 5. optimerad huskropp för att begränsa ytterväggens 
area i förhållande till uppvärmt utrymme och samtidigt uppehålla 
goda dagsljusförhållanden. Detta har varit grundkriterium när vi 
har prövat olika gestaltningsförslag under arbetsprocessen. 

Bland de tekniska system vi utgått från i energiberäkningarna 
kan nämnas: 1 bergvärme med passiv kyla från energibrunnar 2. 
värmeåtervinning av frånluften 3. mekaniskt styrd solavskärmning 
4. centrala styrsystem som minimerar belysningstid 5. energisnåla 
hissar och fläktar 6. solcellsanläggning. 

Tekniken för solceller är i en stark utvecklingsfas, vilket gör den 
intressant att följa. Den kommande generationens solceller kom-
mer att ha högre utväxling i producerad kWh per investerad kro-
na än de som installeras idag. Vi använder husets tak för solener-
giproduktion. Horisontellt placerade solceller ger större effekt än 
vertikalt placerade och hamnar inte i skugga. Om man bygger in 
solceller i fasaden så har man även bundit upp sig för det systemet 
för åtminstone en 30-40 år. Genom att frikoppla solcellsanläggnin-
gen från husets gestaltning ges huset bättre förmåga att anpassas 
och uppgraderas vartefter tekniken utvecklas. Vid energiberäknin-
gar har vi utgått från en solelsproduktion om 70MWh/år, vilket 
motsvaras av ca 600 kvm horisontellt placerade solceller på takvå-
ningens tak. 

Miljöcertifi ering
En genomgång av certifieringssystemet BREEAM SE-Kontor har 
genomförts, för projektet Resenären, med certifierad BREEAM 
SE-Assessor. Den preliminära bedömningen ger 86,82% av möjliga 
poäng, vilket innebär att den högsta klassificeringen Outstanding 
uppnås. Vid anmodan kan assessorn kontaktas.

Energiberäkningar
Med den kombination av goda byggnadsegenskaper och tekniska 
system som förslaget utgår från uppnår vi mycket goda energi-
värden. Den energi som går åt för husets drift, fastighetsenergin är 
10,3 kWh/m² år. Beräkningar utgår från uppvärmd golvarea Atemp 
7486kvm.
Verksamhetsel: 12 W/m² dagtid eller 35 kWh/m² år tillförs bygg-
naden.

Beräkning 1. Med fjärrvärme och kyla
Specifik energianvändning 40kWh/m² år.
Solel tillför 6kWh/m2 år till fastighetsel. Ytterligare solel 1-2 kWh/
m² år används för verksamhetsel och 4 kWh/m² år går på export 
till kraftnätet

Beräkning 2. Med bergvärmepump
Specifik energianvändning 10kWh/m² år
Solel tillför 6kWh/m2 år fastighetsel och värmepumpens drift. 
Ytterligare solel 1-2 kWh/m² år används för verksamhetsel och 4 
kWh/m² år går på export till kraftnätet.
Bergvärmepumpen återvinner 18 kWh/m² år värme.
Byggnaden kyls passivt med 13 kWh/m² år från bergvärme-
pumpens borrhål (energibrunnarna).

Krav enl BBR
Specifik energianvändning 88kWh/m2 år
Vi redovisar energibalansdiagram för beräkning 1 och beräkning 2.

Avgiven energi per vecka

Tillförd energi per vecka

0.0

1 13 26 39 52

34775.54

34664.23

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Kyla

Sol genom fönster
Återvinning ventilation
Återvinning värmepump
Återvinning till tappvv
Återvinning solfångare
Processenergi rumsluft
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning

Avgiven energi per vecka

Tillförd energi per vecka

0.0

1 13 26 39 52

34775.54

34664.23

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Kyla

Sol genom fönster
Återvinning ventilation
Återvinning värmepump
Återvinning till tappvv
Återvinning solfångare
Processenergi rumsluft
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning

O

Fasadustnitt. Det yttre glasskiktet är sk Structural glazing, dvs 
bärssystem utan synliga profi ler. Solskyddslamellerna bakom ger 
huset en unik prägel.  

ENERGIBALANS -DIAGRAM         BERÄKNING 1  

ENERGIBALANS -DIAGRAM         BERÄKNING 2  
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FASAD MOT STRANDBODGATAN 1:200

Vy av hörnlokal och passage sett från Stationsgatan. Vy av takterrass. Möjlig placering av solfi lm på insida balustrad.  

Vy av nybyggnad hörnet Strandbodgatan, Stationsgatan.


