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Konsert- & kongresshus, Uppsala
Den av Uppsala kommun inbjudna allmänna arkitekttävling
om ny konsert- och kongressbyggnad i Uppsala, vanns av
Henning Larsens Tegnestue från Köpenhamn. Uppgiften var att
utforma en byggnad av hög arkitektonisk kvalitet med bästa
tänkbara betingelser för konserter, annan musikverksamhet,
kongresser och konferenser. Enligt juryn kan det vinnande för-
slaget ge regionen en betydelsefull och inbjudande mötesplats
för överskådlig framtid. Förslaget är sedan tävlingen bearbetat
och genom en yteffektivisering är bruttoarean reducerad jäm-
fört med tävlingsprogrammet. I februari 2004 tar kommunfull-
mäktige ställning till ett slutligt förslag och anläggningen kan
börja byggas för att invigas årsskiftet 2005/2006.

Perspektiv från vinnande förslag  Uppsala Kristallen av Henning Larsens Tegnestue, Köpenhamn, Danmark.



Sektion C-C, i skala 1: 1600.

Den historiska utsikten från konsertsalen.

Uppsala Kristallen
Förslagsställare: HENNING LARSENS TEGNESTUE,
Köpenhamn, genom arkitekter JOHNNY
SVENDBORG ANDERSEN och ULRIK RAYSSE.
Medarbetare: MARIA SOMMER, FILIP FRANCATI
OCH arkitektstuderande ANDREA TRYGGVA-
DOTTIR. Konstruktion/ventilation: RAMBØLL,
genom LARS RIEMANN, RASMUS INGOMAR
PETERSEN och JØRN TRELDAL. Akustik: ARUP
ASS. LONDON, genom JEREMY NEWTON. Modell:
PETER LINDEGAARD.

1:a pris

Den historiska utsik-
ten från konsertsalen

och foajén.

▲

▲Situationsplan 
i skala 1:2000.

Ur juryns utlåtande
FÖRSTA PRIS - SEK 400 000:-
Förslaget Uppsala Kristallen är baserat på en enkel
kubform som modellerats och spräckts i en skulptural
form. Byggnaden är monumental men ändå öppen
och inbjudande. Med sina unika karaktärsdrag kom-
mer det nya konsert- och kongresshuset att väl hävda
sig bredvid existerande landmärken i stadenstaden,
såsom domkyrkan, universitetsbiblioteket och slottet,
och därigenom ge denna del av staden en välbehövlig
arkitektonisk tyngdpunkt och en attraktiv mötesplats. 
Byggnadens kompakta planmått gör att kvarteret
Gerd endast delvis bebyggs. De öppna ytorna i kvarte-
ret adderar sig till Vaksala torg. Det solitära konsert-
och kongresshuset för på ett nytt och djärvt sätt sam-
man den kringliggande bebyggelsen till en helhet
som understryker Vaksalagatans roll i stadsmönstret.
Kvarterets gamla byggnader längs Vaksalagatan läm-
nar därigenom plats för ett nytt stadsbyggnadskon-
cept med torget, konsert- och kongresshuset och
Vaksalagatan som oskiljaktiga komponenter. Konsert-
och kongresshuset får en solsida, och trafik och rörel-
semönster från såväl stationsområdet som
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Vaksalagatan får naturliga och funktionella lösningar.
Trots byggnadens höjd och skulpturala form har den
en mänsklig skala och är inbjudande. Den möter väl
programkraven på en öppen mötesplats för uppsala-
borna och alla som besöker staden. En av ljus
genomflödad öppen foajé skär igenom hela byggna-
den uppifrån och ned och binder samman husets alla
funktioner där besökarna rör sig på rullband mellan
våningsplanen. Foajérummet är riktat mot domkyr-
kans spiror och knyter byggnaden till stadens kärna.
Genom sin orientering låter den också solens gång
avteckna sig nere på Vaksala torg under sena efter-
middagar.  Även flera öppna (glasade) horisontella
snitt genom byggnaden ger vida utblickar från olika
lokaler och annonserar verksamheten mot omgiv-
ningen. Det mest spektakulära av dessa snitt ligger
högt upp, på den stora konsertsalens nivå. Genom
glaspartier runt både den stora salen och dess anslu-
tande foajéer öppnar sig vida panoramavyer över sta-
den och dess omgivningar för besökarna. 
Husets verksamheter är vertikalt organiserade, med
de stora salarna placerade i byggnadens övre
våningsplan. Juryn ser inte denna placering som
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någon funktionell nackdel. Entréplanet kan därmed
användas för mer öppna publika funktioner såsom
utställnings- och banketthall, restaurang och kanske
några mindre butiker, och det blir lätt och inbjudande
för besökare att komma in i byggnaden, kanske för att
upptäcka något nytt och spännande.
Konsertsalarna är väl utformade, både funktionellt och
akustiskt. De är symmetriska till formen och kan nås
från båda sidor. Backstage är utformat som en service-
våning närmast under de stora salarna. Inlastning kan
enkelt ske från Roslagsgatan och en väl tilltagen varu-
hiss försörjer servicevåningenn men backstage
våningshöjd ser inte ut att möta moderna funktion-
skrav. Juryn har dock bedömt detta vara bearbetnings-
bart utan att inkräkta på byggnadens huvudidé.
Juryn finner att förslaget Uppsala Kristallen på ett
övertygande sätt tillgodoser alla de krav som täv-
lingsprogrammet ställer på den nya konsert- och
kongressbyggnaden. 

▲

Perspektiv från den
vertikala foajén.

Konsert- och kongresssal,
andrasalen och ensamblesal.

Utställningshall och 
bankettsal. Foajé Artist- och kongressrum Administration

▼

Planer i skala 1:1400.



MONO
Förslagsställare: VERA ARKITEKTER AB,
Stockholm, genom TOBIAS NISSEN, BJÖRN WIK-
LANDER, MATTIAS JONSSON, EVA ERIKSSON och
MIKAEL HOLM.
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Situationsplan
i skala 1:2500.

▲

▲

Fasad mot
Roslagsgatan

i skala 1:1600.

2:a pris

Perspektiv från torget.

Perspektiv från torget.

Sektion b, i skala 1:1000.

Ur juryns utlåtande
ANDRA PRIS - SEK 200 000:-
Förslaget MONO slutför gestaltningen av Vaksala
torg på ett arkitektoniskt övertygande sätt. Den sym-
metriska planprincipen inom byggnaden och byggna-
dens symmetriska placering mot torget låter konsert-
och kongresshuset spela en självklar huvudroll som
också förstärks av den höga och ovanligt gestaltade
glasfasaden mot torget. Det nya konsert- och kon-
gresshuset tar på ett alldeles eget sätt upp formsprå-
ket från Vaksalaskolan och skapar härigenom ett
spännande samspel. Den befintliga bebyggelsen i kv.
Gerd berörs överhuvudtaget inte av förslaget  och til-
låtas leva sitt eget liv. Även om gårdarna måste rivas
kan nya gårdsrum uppstå. Kontakten och kopplingen
till den historiska staden sker med ett välfunnet och
på våra breddgrader ovanligt utomhusauditorium på
konsert- och kongresshusets tak.
Förslaget har en vertikal organisation av verksamhe-
ten och oaktat nackdelen att separera varumottag
från scenplan redovisas en flexibel och välfungerade
plan. Förslaget erbjuder intrikata rumssekvenser i
foajén, men juryn ställer sig tveksam till såväl dags-
ljusföring som kontakten med utomhusauditoriet.
Dessa problem skulle troligen kunna avhjälpas vid en
fortsatt bearbetning. Formgivningen innehåller all-
mängiltiga kvaliteter av hög konstnärlig klass, men
juryn har funnit att den valda slutna och monolitiska
formen blir alltför inåtvänd och stel för att tillfred-
ställa programmets önskemål om konsert- och kon-
gresshuset som en öppen och levande mötesplats.
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▲

Sektion c-c, 
i skala 1:800.
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Perspektiv från Vaksala torg.

Perspektiv lobby mot Vaksalagatan.

RÖDA MATTAN
Förslagsställare: GENERAL ARCHITECTURE,
Stockholm, genom BURE BERGLUND, JOHN BILL-
BERG, FABIAN BLÜCHER, JOSEF EDER, OLOF GRIP
och ERIK PERSSON. 

Entréplan 
i skala 1:1000. 

▲

Sektion genom
Vaksala torg

i skala 1:2000.

3:e pris

Situationsplan
i skala 1:4000.

Längdsektion 
i skala 1:1200.

Tvärsektion i skala 1:1200.

Perspektiv från
Vaksalagatan.

▲
▲

▲

Ur juryns utlåtande
TREDJEPRIS - SEK 100 000:-
Röda mattan har samlat funktionerna i en enkel bygg-
nadsvolym med långsida mot Vaksalagatan och med
entré mot torget. Med den valda dispositionen annon-
serar sig konsert- och kongresshuset väl mot
stadscentrum och publika utrymmen som utställnings-
hall och bankettsal har en stark kontakt med
Vaksalagatans axel och stadens monumentala byggna-
der. Entrén är entydigt förlagd mot torget och ’drar in
’ människor i byggnaden genom en anslående foajé
med en klarröd golvyta som dels sträcks ut över
Salagatan in på Vaksala torg, dels i en vågrörelse för
besökaren upp till utställning och bankettsal förlagda
ovanpå konsertsalen åtta meter över gatunivån.
Foajén har väldiga dimensioner men är samtidigt lek-
fullt utformad. Stora salen är symmetriskt förlagd över
byggnadens mittaxel och nedsänkt, med scenen c: a
fem meter under gatunivån. Genom denna konstruk-
tion minskar salens dominans i anläggningen och
publikflödena blir tydliga och välfungerande. Stora
salen har goda förutsättningar att möta högt ställda
akustiska krav. Röda mattan redovisar en lösning som
väl möter tomtens förutsättningar såväl i det överord-
nade stadsrummet som i mötet med omgivande gator
och Vaksala torg. Förslaget har också förutsättningar
att bli en mycket välfungerande anläggning med
ytterst attraktiva publikutrymmen. Juryn ställer sig
dock tveksam till om det arkitektoniska uttrycket som
kan komma att upplevas som alltför tidsbundet.
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Ur juryns utlåtande
FJÄRDE PRIS - SEK 100 000:-
Ytor av ljus är ett mycket annorlunda förslag som
främst utmärks av sin dynamiskt skulpturala form och
sin unika lösning av entréplanet. Denna entrévåning
är lyft något över Vaksala torgs nivå, och nås därifrån
via breda, flacka trappor för att skapa en atmosfär av
”upphöjd” värdighet. Den skulpturala formen skapar
ett intryck av att Vaksala torg fortsätter in i byggna-
den. Hela entréplanet är frigjort från fasta verksam-
heter för att vara disponibelt för publika och tillfälli-
ga ändamål. De stora salarna är placerade på planet
ovanför entrévåningen. Förslaget ”Ytor av ljus” är
utan tvekan ett av tävlingens mest avancerade och
kontroversiella. Juryn har dock funnit att det valda
konceptet, där varje ingående delvolym framstår som
”färdig” och oföränderlig, gör det mycket vanskligt
att komma tillrätta med ett antal funktionella pro-
blem, bl a underdimensionerade publikentréer/
foajéer till de stora salarna, eller att klara anpass-
ningen till förändrade brukarkrav. Juryn har inte hel-
ler låtit sig helt övertygas av den expressiva skulptu-
rala formen som tränger sig på den intilliggande
äldre kvartersbebyggelsen som Uppsalas.

YTOR AV LJUS
Förslagsställare: GOTTLIEB & PALUDAN A/S
ARKITEKTER MAA, Köpenhamn, genom JESPER
GOTTLIEB, LARS LINDEBERG, JESPER DYNESEN OCH
MI SUNDHEIM. Modell: HANS WILLADSEN.
Fotograf: LARS LINDEBERG.

4:e pris

▲

Tvärsektion 
i skala 1:1600.

Plan 1, i skala 1:2000.
▲

Nattfoto, modellbild.

▼

Fasad mot
Vaksalagatan 
i skala 1:1250.

Plan 0 resp. plan 2 i skala 1:2000.



Plan 2 och fasad mot Storgatan.
i skala 1:1600.

Sektion a-a, i skala 1:1250. 

Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE – SEK 50 000:-
Förslaget i flöde visar ett stadsbyggnadsmässigt
intressant försök att föra in en mjukt skulptural och
fri form i det strikta kvartersmönstret. De stora
salarna i konsert- och kongresshuset har placerats
fritt i ett allt omfamnande foajérum som omsluts av
en njurformad glasfasad. Den krökta formen gör det
möjligt att behålla två av gatuhusen längs
Vaksalagatan och att innanför dessa skapa en inre
entrégård med intressanta kvaliteter. 
Den inre planlösningen är enkel och överskådlig.
Det valda konceptet, som bygger på en nästan total
öppenhet innanför glasväggarna, medför dock att
publikfoajén också måste fungera som backstage,
en lösning som inte är acceptabel. Förslaget har
även andra diskutabla lösningar, t ex entréarrange-
manget. Förläggningen mot Storgatan, som trots att
hörnhuset inte bevarats behåller sin nuvarande
bredd, medför trafikproblem.

i flöde
Förslagsställare: JACOB ZEILON & PARTNERS AB,
Stockholm, genom projektarkitekt MARIA
LARSSON och arkitekt RAPHAELA SCHACHER.
Medarbetare: MARTIN HEDENSTRÖM. Kon-
struktion: ZIZ genom TORSTEN ULFELD. Modell:
MITEK genom TORBJÖRN WESTBERG 
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Heders-
omnäm-
nande
med

belöning

Entréplan 
i skala 1:1250. 

▲

Plan 3 och fasad mot
Vaksalagatan

i skala 1:1600.

▲

Perspektiv.

▲

Övre foajéplan.
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MAY
Förslagsställare: ROGER SPETZ ARKITEKTER,
Stockholm, genom ROGER SPETZ.

Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE – SEK 50 000:-
Förslaget MAY prövar att bevara de tre byggnader-
na mot Vaksalagatan och den södra gårdsbyggna-
den. En entrégård mot väster skapas på tomten.
Formgivningen av själva konsert- och kongresshuset
tar sin utgångspunkt i kläddesignens formspråk sna-
rare än i platsen eller staden. Detta förhållningssätt
har givit en mjukt skulpturalt formad byggnad med
poetiska rumsekvenser och vackert dagsljus. 
Förslaget arbetar förtjänstfullt med att integrera
befintliga byggnader och gårdsrum i anläggningen.
Den valda planprincipen har, i motsats till de flesta
andra förslag med denna huvuduppläggning, gett
rimliga förutsättningar att klara de funktionella
sambandskraven. Men den nätta volymen motsvarar
i praktiken inte vad lokalprogrammet kräver. Även i
den urbana skalan upplevs byggnaden som alltför
lågmäld eller kraftlös.

Sektion c , 
i skala 1:1600.

Konsert- och kongress-
hallen. Vy från scen.

Heders-
omnäm-
nande
med

belöning

▲

Interiörperspektiv
från foajén.

▲ Plan 3, i skala 1:800.

Perspektiv mot Vaksala torg. Vy in mot entrégården.

▲

Sektion A, 1:1250.

Interiörbild från konsert- och kongresshallen.

Situationsplan i skala 1:2500.



Sektion i skala 1:1250. 

Pespektiv från
Vaksala torg.

▲
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Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE –  SEK 50 000:-
Basfiol & Flöjt visar i en charmig och skissartad redo-
visning en idémässigt inbjudande byggnad mot
Vaksalagatan. En fem våningar hög sluten kontors-
byggnad utmed Roslagsgatan bär en horisontell tak-
skiva som spänner ut över hela kvarteret. Längs
Vaksalagatan bärs det väldiga taket av en rad höga
kolonner. Under detta tak omslutes de publika ytorna
och konsertsalarna av en böljande glasvägg som är
tydligt indragen från gatulivet. På så sätt bildas en
förplats under tak mot Vaksalagatan. Den löser på ett
intressant sätt entréförhållandena från Vaksala Torg
och Vaksalagatan. I hörnet Storgatan/Vaksalagatan
annonserar sig huset tydligt i Vaksalagatans gaturum
och vidare upp mot stadens centrum. Den inre plan-
lösningen är enkel och överblickbar. Alla publika
utrymmen nås från foajéer i två våningar, vackert for-
made av glasväggen. Den lekfullt böljande glasfasa-
den till trots medför att det mycket höga taket över
förplatsen får ett monumentalt uttryck i en skala som
upplevs främmande för platsen. 

BASFIOL & FLÖJT
Förslagsställare: arkitekter SAR/MSA GUNNAR
LANDBERG och BENGT LARSSON, Stockholm.

Plan 1 respektive
plan 2 , i skala

1:1250.

▲

Perspektiv övre foajé.

Situationsplan i skala
i skala 1:3000.

▲

Perspektiv Vaksalagatan mot Carolina Rediviva.

Heders-
omnäm-
nande
med

belöning



Perspektiv sett från scenen (fågelperspektiv).
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rymd
Förslagsställare: ARCHUS AROSIA ARKITEKTER
AB, Västerås, genom arkitekt SAR/MSA
JOHNNIE PETTERSSON och arkitekt ERIK BRUHN.
Medverkande: JOAKIM GRÖNLUND (3-D).

▲
Sektion c-c, 
i skala 1:1250.

▲

Gatuplan med foajé,
biljetter/information,
restaurang, barer
och godsmottagning
respektive plan 3
med andrasal, sam-
lingssal och ensem-
belrum. i skala
1:1250.

Perspektiv sett från
Vaksalagatan.

▲

Situationsplan i skala 1:3000.

Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE – SEK 50 000:-
Förslaget ”rymd” är en av de mest lyckade av tävlin-
gens många ”glasboxar”, främst genom att den
både vänder sig mot Vaksala torg och mot
Vaksalagatan, men även genom att det glasade hör-
net mot Storgatan kommer att fungera som en
inbjudande gest mot stadskärnan. Den breddade
Vaksalagatan kommer i kombination med den låga
bybyggelsen längs gatans västra sida att borga för
fina ljusförhållanden i foajén under eftermiddagar
och kvällar. Planen är enkelt strukturerad och har
goda förutsättningar att kunna bli väl fungerande.
Byggnaden är tillbakadragen från Salagatan vilket
juryn inte sett som en stadsbyggnadsmässig fördel,
likaså finner juryn tanken att glasfasaden skulle
spegla den låga bybyggelsen på Vaksalagatans väst-
ra sida för att därigenom skapa en intim småskalig
miljö som alltför klichéartad. De ensartade glasfasa-
derna ger byggnaden ett väl anonymt uttryck och
kommer dagtid att framstå som mörka och slutna i
stället för transparenta och inbjudande.

Heders-
omnäm-
nande
med

belöning



Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE
Ett ovanligt och friskt vågat förslag som gör en
egen analys av platsens och stadens behov.
Byggnaden lyfts upp för att frigöra gatuplanet
till att bli en del av torget, att användas flexi-
belt som ett uppsalabornas vardagsrum.
Byggnadens stora salar används för att dramati-
sera omgivande torg- och gaturum och annon-
serar verksamheterna utåt genom jättelika glas-
partier. Förslagets djärva grepp medför stora
funktionella brister.

23005
Förslagsställare: JONAS RUNE SANGBERG,
Köpenhamn, och DAN STUBBERGAARD,
Köpenhamn. Medarbetare BENGT SANGBERG,
översättning och konstruktion.

Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE
Ett djärvt förslag som på ett intressant sätt prövar
användning av färg i en urban skala. Förslaget ifrå-
gasätter det traditionella konserthusets uppbygg-
nad och visar på värdet av öppna foajéytor inom
huset. Problem med de interna sambanden samt
bristande information, t ex om materialval, gör att
förslaget inte kan konkurrera med de prisbelönade.

nuages
Förslagsställare: BRISAC GONZALES ARCHITECTU-
RE, London, genom arkitekter EDGAR GONZALES
och CÉCILE BRISAC. Medarbetare: DJORDJE STOJA-
NOVIC, TURGAY HAKVERDI och AMBROSE GILLICK.
Konstruktion: ANTHONY HUNT & ASSOCIATES
genom LES POSTAWA. VVS: MAX FORDHAM
genom HENRY LUCKER. Akustik: XU ACOUSTICS.
Modell: A MODELS genom CHRISTIAN SPENCER-
DAVIES och FRASER HAIG. Foto: LICKY LIPS Y2K
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Heders-
omnäm-
nanden

Flygvy från nordväst.

▲

Sektion i skala 1:2000.

▲

Flygvy från sydväst.

▲

Plan i skala 1:2000.

▲

Sektion i skala 1:1250.



Perspektiv hörnet Vaksalagatan/Salagatan.

Situationsplan i skala 1:3000.

Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE
Ett i tävlingen unikt koncept med många levan-
de och inspirerande platser både inom och
utanför byggnaden. De stora salarna lyfts upp
såsom i en jättelik hängmatta, orienterad 90
grader från huvudaxeln genom tomten, med ett
stort foajérum under. Just de egenskaper som
gör förslaget unikt och intressant är också orsak
till dess svåra funktionella problem.

NYMÅNE
Förslagsställare: CARVAJAL Y CASARIEGO ARQUI-
TECTOS, Madrid, genom arkitekter GÁDOR DE
CARVAJAL och JUAN CASARIEGO. Medarbetare:
arkitekter VIRGINIA AGUILAR-AMAT, PABLO
MARTÍNEZ, ALFREDO NAVARRO och DAVID JULVÉ,
samt studenter ANDREAS HERMANSSON och
ANDREAS HILLER. Modell: DAVID PÉREZ.

Ur juryns utlåtande
HEDERSOMNÄMNANDE
HEARTBEAT framstår som ett av de mest intressanta
av de förslag som gör ett allvarligt försök att på ett
meningsfullt sätt bevara de befintliga gatuhusen.
Ett magnifikt, glasat foajérum i konsert- och kon-
gresshusets hela höjd och längd vänder sig mot en
inre gata längs de gamla husen. Byggnadens inre
organisation och utformning bedöms dock ha såda-
na brister att den vackra foajén måste offras vid en
bearbetning. Föreslagen trafikföring, med avstäng-
ning av Storgatan, kan inte accepteras. 

heartbeat
Förslagsställare:TALLI-ARKKITEHDIT, Helsing-
fors, Finland, genom arkitekt SAFA KARIN
KROKFORS. Medarbetare: ARTTU HYTTINEN,
ADACTIVE OY, visualisering, SAIJA HOLLMEN
arkitect SAFA, HENRIK MÖLLER, AKUKON OY,
akustik, JUSSI PENTINMIKKO, konstruktion,
SAM VIKSTRÖM, arkitektstuderande och
OLIVER WHITEHEAD, konstnär.

Heders-
omnäm-
nanden
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▲ Plan 1, i skala 1:1250.

▲

Entréplan 
i skala 1:1250.

Skala 1:5000.

Sektion A, skala 1:1250.

Sektion A, skala 1:2500.



Ur juryns
allmänna
utlåtande

Juryns allmänna bedömning
Kvarteret Gerds problem och möjligheter fick genom
de många kvalificerade arkitektförslagen en inträng-
ande belysning. Uppgiften var dels en kvalificerad
stads-planeuppgift, dels en gestaltningsfråga med
Vaksala torg och Vaksalagatan i fokus. Kvarterets
läge gentemot torget lägger fasaden i skugga under
eftermiddagar. 
Trafikflödena från stationsområdet är viktiga.
Vaksalagatan innebär en särskild problematik med
sitt dubbla historiska arv; - stadsrummet med sin
sammanhållna 1800-talsbebyggelse och barockaxeln
som löper 6 km rakt ut från stadens centrum med
universitetsbiblioteket som fond. 
Förslagen visar tydligt att en fullt bevarad bebyggel-
se inklusive gårdsmiljöer inte ger tillräckligt utrymme
på resten av tomten att fullfölja programkraven eller
så sker detta med mycket tveksamt resultat ur beva-
randesynpunkt. Många förslag som valt denna
utgångspunkt får problem med byggnadens funktio-
nalitet och med kopplingen mot staden. Men om
bebyggelsen avlägsnas visar flera av förslagen att
tomten är för stor för ett konsert- och kongresshus i
enlighet med programkraven. Detta skapar oklarhe-
ter i det urbana rummet. 
Juryn har dragit slutsatsen att de båda bevarandedi-
mensionerna väger lika tungt. Om bebyggelsen
avlägsnas ska den nya byggnaden tillföra
Vaksalagatan, torget liksom kopplingen till staden
nya värden. Om bebyggelsen bevaras ska den vara
behandlad med respekt och fungera också i sitt nya
sammanhang. 
Två av juryns ledamöter, Maria Fregidou-Malama och
Niclas Malmberg, förordade förslaget ”MONO” som
1:a pris, med ”Uppsala Kristallen” som 2:a pris.

Ur programmet
Bakgrund
Det omfattande och mångfacetterade uppsaliensiska
musiklivet har länge väntat på värdiga lokaler.
Samtidigt har Uppsalas näringsliv, de två universite-
ten, kyrkan och andra under många år påtalat beho-
vet av en konkurrenskraftig anläggning för natio-
nella och internationella kongresser/ konferenser.
Olika möjligheter att få de önskvärda konsertloka-
lerna till stånd har prövats under de senaste decen-
nierna. Redan 1972-73 rekommenderades efter en

Tävlingen i korthet
Uppsala kommun inbjöd i februari 2002 till en allmän
arkitekttävling om ny konsert- och kongressbyggnad
i kvarteret Gerd vid Vaksala torg i Uppsala.
Uppgiften var att utforma en byggnad av hög arki-
tektonisk kvalitet med bästa tänkbara betingelser
för konserter, annan musikverksamhet, kongresser
och konferenser.
Tävlingsprogrammet betonade byggnadens betydel-
se för Uppsala som ett nav för kulturlivet, en arena
för forskning och företagande och en ny levande
mötesplats för uppsalaborna, en karaktärsbyggnad
för Uppsala och en byggnad med kraft nog att över-
brygga historiska gränser i stadsväven.
I programarean på ca 11 000 kvm ingick en konsert-
sal för 1 350 personer, en andrasal för 350 personer
och en 1 000 kvm stor utställnings- och bankettsal. I
uppgiften ingick även att hantera trafiktekniska pro-
blem och frågan om att riva eller bevara befintlig
bebyggelse från 1800-talet inom kvarteret Gerd.
Inlämningen skedde i maj 2002. Tävlingen var öppen
för alla, oavsett nationalitet. Underlagsmaterialet
fanns tillgängligt på svenska och engelska. 135 för-
slag lämnades in, inräknat ett för sent inlämnat som
inte togs upp till bedömning. Tolv förslag kom från
Danmark, tio från Finland, tio från Tyskland, sex från
Spanien, fem från England, fyra från Norge, tre från
Italien, två från Frankrike och ett från vardera
Holland, Tjeckien och Argentina.

Juryn
Juryn bestod av följande personer:
Lena Hartwig, (s), kommunstyrelsen, juryns ordfö-
rande, Maj-Britt Andersson, (kd), kommunstyrel-
sen, Maria Fregidou-Malama, (v), kulturnämnden
Jan-Erik Wikström, (fp), kulturnämnden, Monica
Östman, (s), byggnadsnämnden, Louise Lander-
holm Bill, (m), Niclas Malmberg, (mp), Carl-Johan
Engström, planeringsdirektör, arkitekt SAR, Ingvar
Blomster, stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR,
Craig Dykers, arkitekt MNAL, utsedd av SAR och Bo
Karlberg, arkitekt SAR, utsedd av SAR
Juryns sekreterare var Thomas Nordberg, arkitekt
SAR, SAR Tävlingsservice. Tävlingsfunktionär var Bo
Elfström, Uppsala kommun.
Juryns möten under bedömningstiden upptog sju
heldagar och en halvdag.
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Foto 1: Vaksala torg
sett från öster. Kv.

Gerd i fonden. Foto:
Thomas Nordberg.

▲

Foto 2: Salagatan från
nordväst. Kv. Gerd till

höger. Foto: Thomas
Nordberg.
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utredning kv Gerd för lokaliseringen av ett
”Musikens Hus”. År 1991 genomfördes en exploa-
teringstävling där ett förslag från Aros-gruppen arki-
tekter och med PEAB som byggherre valdes ut för
genomförande. Men 1993 stoppades projektet. 
År 2000 gjordes ett nytt försök, med inriktning på att
få någon extern intressent att påta sig ansvaret att
leverera en ”nyckelfärdig” konsert- och kongress-
byggnad för förhyrning av kommunen, med en
annan lokalisering. Marknadens intresse visade sig
dock vara alltför ljumt. Underlag och lokalprogram
gjordes av arkitekt SAR Bo Karlberg, Lund & Valentin
arkitekter, som därefter utredde förutsättningarna
för en konsert- och kongressanläggning i kv Gerd.
Dessa studier ligger till grund för denna tävling.

Konsert- och kongressbyggnaden
● Lokalerna måste fungera optimalt för den blanda-
de verksamheten. De båda stora salongerna ska dock
utformas i första hand för musikens och dansens
funktionella och akustiska krav. ● Flexibilitet vad gäl-
ler lokalernas användningsmöjligheter är helt avgö-
rande för att anläggningen ska bli uppskattad och
ekonomiskt bärande.  ● Flera fristående evenemang
ska kunna genomföras samtidigt i anläggningen.
Entré och foajé bör vara planerade för att kunna
sära på besökare till olika evenemang. ● Inre organi-
sation och logistik måste tillåta såväl stora publik-
strömmar som friktionsfri in- och utlastning av mate-
rial. ● Tillgänglighet, ur alla aspekter, inklusive god
orienterbarhet är en central faktor för ett konsert-
och kongresshus. ● Även skyltning av verksamheten
utåt är en viktig aspekt på tillgänglighet. 

Platsen och omgivningen
Kv Gerd erbjuder ett öppet och framträdande läge i
stadens rutnätsplan, strax öster om stadskärnan.
Uppsalas stadsstruktur har formats av de naturgivna
förutsättningarna, infrastrukturen, infartsvägarna
och järnvägen samt olika tiders stadsplaneideal från
1600-talet och framåt. Tidigare ansträngningar att
överbrygga gränser som järnvägen och Fyrisån tog
sig bl.a. uttryck i att Vaksala torg på 1850-talet eta-
blerades som pendang till Stora Torget. Torget domi-
neras idag arkitektoniskt av Vaksalaskolan, ritad
1925 av Gunnar Leche.
Halva kvarteret Gerd är idag bebyggt med tre gårds-
bildningar från andra hälften av 1800-talet, en av
Uppsalas få bevarade bebyggelsemiljöer från denna
tid och med såväl kulturhistoriskt som miljömässigt
och arkitektoniskt värde. Kvarterets andra hälft, när-
mast Roslagsgatan, utnyttjas idag som parkering.
Kvarteret sluttar svagt nedåt mot söder.
Grundläggningsförutsättningarna varierar. All till-
kommande bebyggelse måste grundläggas på pålar

Alternativa förhållningssätt 
Lokaliseringen av konsert- och kongressbyggnaden
till kvarteret Gerd innebar att de tävlande måste ta
ställning till stadens stadsplanehistoria och den
befintliga bebyggelsens framtid. 
Det gällde för varje tävlande att utifrån en egen
bedömning välja förhållningssätt till den befintliga
bebyggelsen - om och i vilken grad den kan och bör
bevaras. Vidare om den i så fall bör integreras funk-
tionellt i konsert- och kongress-verksamheten. Inför

tävlingen hade stadens planerare och myndigheter
valt att inte ta ställning i denna strategiska fråga.

Lokalprogrammet
I programmet ingick bl a en konsertsal för 1 350 per-
soner, en andrasal för 350 personer och en utställ-
nings- och bankettsal om 1 000 kvm.
Allmänna ytor 5 000, artist- och kongressrum 1 200,
övriga artistrum 700, övriga bakutrymmen 600, admi-
nistration 600, övriga lokaler 400, teknik, 1 300, par-
keringsgarage 1 200. Summa programarea ca 11 000.

Tävlingsuppgiften i övrigt
I tävlingsuppgiften ingick att utforma en eventuell
förplats på Vaksala torg samt schematiskt redovisa
övrig bebyggelse i kvarteret. Det förutsätts att kon-
sert- och kongressbyggnaden inte tar hela kvarteret i
anspråk. Utöver denna ska utrymme reserveras för en
självständig fastighet som i huvudsak bör placeras mot
Storgatan och vara möjlig att avskilja för försäljning. 

Trafik/Angöring
Vaksalagatan är en av innerstadens huvudgator och
har här en trafikbelastning av ca 12 000 fordon per
vardagsdygn. Korsningen Storgatan/Vaksalagatan
utgör idag ett trafiktekniskt problem vilket de täv-
lande ställdes inför. Det är önskvärt att miljön i
anslutning till konsert- & kongressbyggnadens huvu-
dentré är så skyddad som möjligt från trafikrörelser.
Möjligheterna att åstadkomma detta beror i hög
grad på hur Storgatan behandlas, och vilken roll och
status Roslagsgatan och Salagatan ges. En breddning
av Roslagsgatan till 12 meter torde vara erforderlig.
Även nedfart till källargarage bör placeras mot
denna gata. Tillfällig angöring för charterbussar och
taxi får ske på Vaksala torg vid huvudentrén. Tillfällig
uppställning av bussar kan tidvis ske på torget. ▼

Tävlingsområdet med
fotopunkterna 2 och 3,
i skala 1:3000.

1

3

Del av Uppsala med täv-
lingsområdet.

2



noons. Traffic flows from the station area need to be
considered. Vaksalagatan carries a specific set of pro-
blems due to its double historic heritage; on one
hand an urban space constituted by 19 th century
buildings well kept together on both sides of the
street, on the other hand the Baroque axis which
runs six kilometers out from the city center, with the
university library as background. The proposals show
clearly that a fully preserved set of old buildings
including inner yards does not offer sufficient space
on the remaining site to fulfill the demands of the
floor area programme, at least not without a most
questionable result from a preservation point of
view. Many proposals, which have chosen this point
of departure, receive problems with the functionali-
ty of the building and its connection to the city out-
side. If on the other hand the old buildings are remo-
ved, several proposals show that the site is too large
for a concert and congress building that follows the
programme. This creates confusion in the urban
space. From such reasoning, the panel has drawn the
conclusion that the two dimensions of preservation
carry equal weight and the decisive question has
been the way that the proposals relate to the first or
the second set of problems. If the old buildings are to
be removed, the new building must add new values
to the Vaksalagatan street, the square as well as to
the connection to the city. If the old buildings are to
be preserved they must be treated respectfully and
be given a clear function in their new context.

Redaktion
ArkitekturTävlingar, Sveriges Arkitekter:s dokumentation av arkitekttävlingar, är en bilaga till medlemstidning Arkitekten.
Redaktör: Jan-Krister Boman. Ansvarig utgivare: Thomas Nordberg. Tryckeri: Tryckindustri Information . 
Adress: Box 9225, 102 73, Stockholm, tfn 08-5055 77 00, telefax 08-5055 77 05. www.arkitekt.se
Denna dokumentation är bekostad av  Uppsala kommun.

English
summary

Architectural  Competitions  in  Sweden 
CONCERT- AND CONFERENCE HALL, UPPSALA
Architect Henning Larsens Tegnestue submitted the
winning proposal in Uppsala municipality's invitatio-
nal competition for the design of a new concert- and
conference hall. To design a structure of exceptional
architectural quality which provides the best possible
facilities for musical performances and conferences
was the aim of the competition. According to the jury
the winning proposal can provide the Uppsala  regi-
on with a important and inviting meeting place for
the foreseeable future. Since being selected, the win-
ning proposal has been modified resulting in space
efficiency improvements which exceed competition
guidelines. In February 2004 municipality delegates
will decide on the final design whereby construction
can commence with the goal being a inaugural cere-
mony for the turn of the year 2005/2006.

General assessment 
The problems and possibilities of the Gerd block have
been thoroughly illuminated. The task is difficult as
an urban planning project with many- faceted con-
nections to the development of the urban core of
Uppsala and its central traffic system. The task is to
the same degree also a question of design, focusing
on the Vaksala torg square and the Vaksalagatan
street. The situation of the block in its relation to the
square means shadow on the facade during after-

Bearbetat förslag
Byggnaden kommer att bli en del av Uppsalas unika
siluett. Att bygga på höjden och placera de mer slut-
na konsertsalarna uppe i huset öppnar bottenvå-
ningen och fasaden. Det skapar en inbjudande
annonsering mot det omgivande torget med plats
för serveringar, torghandel, sittplatser och allehanda
aktiviteter.
Genom en yteffektivisering är projektets bruttoarea
reducerad jämfört med tävlingsprogrammet.
Förslaget innebär att: - totalarean uppgår till 13 720
kvm, inklusive ett källarplan, - konsertsalen rymmer
1250 platser framför scen och skall ha mycket god
akustik, - entréplanet utformas som husets mest flex-
ibla yta med reception, café, utställningshall, ban-
kettsal för 800-1200 personer och andra lämpliga
aktiviteter, - andrasalen med 350 platser och
ensemblesalen förläggs till ett publikt våningsplan

tillsammans med grupprum i olika storlekar, - ett
våningsplan används för intern musikutövning och
administration, - teknik och service har förlagts till
källarplanet på bekostnad av garageplatser.

Vad händer härnäst?
I fokus för den fortsatta planeringen ligger fortsatta
programpreciseringar, tekniska utredningar, mm
fram till slutligt byggnadsprogram med systemhand-
lingar och investeringskalkyler. 
Vidare pågår arbete med marknadsanalys, kommuni-
kation, verksamhetsplanering och driftsekonomi.
Inom stadsbyggnadskontoret pågår arbete med
detaljplanen för att möjliggöra uppförandet av
anläggningen.

Mer om projektet Uppsala Konsert- och Kongresshus
kan läsas på www.uppsala.se (under kultur).

Foto 2: Storgatan från
söder. Kv. Gerd och

dess parkeringsplats.
Foto: Thomas

Nordberg.

▲

Bearbetning
efter 

tävlingen


