


ARKITEKTONISK UTGÅNGSPUNKT FÖR VÅRT FÖRSLAG

SIVIA IDAG:

Sivia torg lever idag en ”Törnrosasömn”. Kvarteret är slitet och längtar efter ett uppvaknande. Därför har Rikshem tagit beslut om att genom-
föra en rejäl upprustning av Sivia torg.

-Det framtida Sivia torg måste matcha Konserthuset bättre, säger Rikshems vd Jan-Erik Höjvall.

Platsen, runt Sivia torg, domineras idag av Uppsala Konsert & Kongresshall. En majestätisk och ståtlig byggnad. Strax söder om Sivia färdig-
ställs just nu Uppsalas nya resecenter, i en modern och tidsenlig arkitektur.

Namnet Sivia kommer från kvartersnamnet Siv. Kvartersnamnen närmast järnvägen, mellan Vaksalaskolan och Strandbodkilen, tillkom i sam-
band med stadsplaneändringar på 1870-talet i enlighet med 1859 års stadsplan. Kvarteren gavs då namn hämtade från de fornnordiska hjälte- 
och gudasagorna. Siv (den ursprungliga betydelsen är brud eller hustru) var maka till asaguden Tor.

VÅR GRUNDLÄGGANDE ARKITEKTONISKA GESTALTNINGSIDÉ:

Vi vill att platsen även i framtiden domineras av UKK. Därför vill vi ge Sivia en lugn och stabil arkitektur. En modern gestaltning som inte vill 
konkurera med UKK. Vi vill att det nya Sivia skall vara en följsam och dansant danspartner till UKK. En byggnad som kompletterar UKK.

Om UKK är Tor – en högrest majestätisk gestalt. Och om Sivia är Siv – Tors maka. Så vill vi nu klä bruden för fest och dans.
Tor står för det manliga och kraftfulla – Siv för det kvinnliga och mjuka. Därefter fortsätter vi med temat motsatser.

   UKK      SIVIA
   Vertikal, strävar uppåt   Horisontal, jordnära
   Ljusa lätta luftiga kulörer   Mörka stabila jordfärger
   Expressiv       Lugn och trygg
   Omgiven av ett stort luftrum  Inbäddad i grönska
   Konsertrum     Gårdsrum
   Slutna fasader    Transparent
   Verksamhet för själen – musik  Verksamhet för kroppen – Hälsans hus

Med bl.a. dessa motsatspar får vi en komposition av två byggnader, nära och olika, som ändå kompletterar varandra – UKK bjuder upp sin brud 
till dans.

Vår förhoppning är att platsen, med denna gestaltning, får sin rättmätiga förädling förankrad i dess egen historia.



TORGRUM KONSERTRUM

MIDJA

PARADGATAN

GÅRDSRUM SPÅR OMRÅDEGATURUM

HORISONTELLT

SEKTION VAKSALAGATAN

SITPLAN

SKALA 1/1000



ENTRÉPLAN

SKALA 1/500



YTOR OCH FUNKTIONER

BOA FÖRSLAG

BOA BEFINTLIG

LOA KONTOR

GÅRD

LOA  KOMMERSIELL

GARAGE

GYM - SPA

BUTIKER
(entré från Vaksalagatan)



VY  INNERGÅRD



SEKTION A

SKALA 1/500
A



SEKTION B

SKALA 1/500

B



VY STORGATAN - VAKSALAGATAN



VY  VAKSALAGATAN



SKALA 1/300

FASAD MOT KONSERTHUSET



FASAD MOT JÄRNVÄGEN

SKALA 1/300



FASAD MOT RESECENTRUM

SKALA 1/500



FASAD MOT VAKSALAGATAN

SKALA 1/500



NYA TAKVÅNINGAR



VY ÖVER GÅRD


