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Ett koncept om det ”tillgängliga offentliga rummet och bildningsinstitutioner i
Uppsala”

Framtiden finns i kreativa näringar, turism och ett levande kulturliv i symbios med
utbildning och samhällets beredskap.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppsala Science Center med Teleseum skall ge möjlighet till gränsöverskridande
forsknings och intresseområden.
Industriperspektivet, symbios mellan försvarsmakten och industrin i samhällets tjänst.
Space lab med rymdforskning, satellitkommunikation i samverkan med Uppsala
Universitet.
Framtida informationsinhämtningssystem.
Framtida utvecklings- och produktionsstyrningssystem (fourth industrial revolution.)
Robotik med AI och IoT i samverkan med industri och näringsliv
Cyber Technologies och dess utmaningar i samhällsperspektivet och
försvarshänseende i samverkan med MSB.
Det digitala samhället med bakgrund från elektricitetens upptäckt.
Skolverkets nya inriktning för att skapa intresse för teknik och forskning.

Vad vill vi skall innefattas i Science Center och Teleseum.
• Involvering av grundskola och gymnasienivån i utformningen av centret.
• Samverkan med skolverket angående Science Center och inriktningar för
verksamhet som främjar teknikintresse.
• Samverkan med MSB i avseende att upplysa allmänheten om vår beredskap.
• Främjande av historien om Signalregementet som har varit grunden för det
informationssamhälle vi har idag.
• Involvering av Dataföreningen i Uppsala
• Beskriva Matematikern Arne Beurlings kodanalys under andra världskriget.
• Involvering samt beskrivning av de samhällsfunktioner som påverkar oss dagligen,
Totalförsvaret, Polis, Brandförsvar, Post, Sjukvård osv.
• Samverkan med näringsliv och industrisegmentet ur historieperspektiv.
• Beskriva den internationella påverkan som Sverige har haft avseende Mobiltelefoni,
Ledningssystem, IT (Ericsson, Telia, Skype, Sportify, ABBA, ROXETTE osv) visa vad
vi kan.

Teleseum ska bli ett aktivitetscentrum som är tänkt att spegla utvecklingen inom svensk
telekommunikation, samverkan mellan industri, forskning och militär utveckling inom
telekommunikations- och informationsteknologi.
Museet skall också bli ett arkivcentrum och ett forum för forskning inom ovan beskrivna
områden, konferenser m m. Även trender och framtida utveckling inom telekommunikation
och IT skall speglas.
Dessutom skall museet ha en tydlig inriktning på barn och ungdomar, som ett
upplevelsecentrum med utrymme för egna aktiviteter, experiment och laborationer på olika
nivåer.
Syftet med den senare inriktningen är att öka intresset för teknisk utbildning, inte bara inom
teleteknik.
Sten Yondt

Gamla sjukhuset
•

”FÄLTSKÄREN”

•
•

Då: Sjukhus, fältskären. Uppfört 1916, arkitekt Victor Bodin.

•

Nu: Kontor m.m.

•
•

BTA 1755 kvm.

•
•

Huset blir förslagsvis museets huvudbyggnad med entré och kassa, administration, litet
café/ shop, mindre utställningslokaler för mera permanenta utställningar. Dock finns här
en ett stort antal mindre rum vilket kan kräva anpassningsarbeten.

•
•

Tekniska åtgärder:

•
•

Anpassning av lokaler för avsedd verksamhet såsom ventilation, el, VA

•

och IT.

•

De två lägerhyddorna
Norra och Södra

• lägerhyddan används förslagsvis som
utställningshall för permanenta utställningar.
• BTA 1220 kvm(S) och 1425 (N)
• Anpassning av tillgänglighet, t.ex. ramper, hiss
och trappor, Ventilation, VA och elsystem.
• Kontroll av bärighet på bjälklag i kategori C3
enligt EKS 10.
• Eventuella förbättringar av klimatskärm och
energibesparande åtgärder. Taket?
• Tekniska installationer som behövs för drift
och verksamhet.

• Måste byggas om inifrån pga av kulturskydd
vilket innebär ingen ändring får ske av
exteriören.
• Lägerhyddan kan lämpligen användas som
utställningshall för permanenta utställningar.
• behövs för drift och verksamhet.

Då: Uppfördes 1877.
Består av en kvadratisk byggnad runt en pannmur.
Försågs tidigt med ett ångkök där maten kokades
med ånga som leddes in i köket från en särskild
ångkammare.
BTA 70 kvm.
Förslag: Vackra och inbjudande byggnader. Café
med uteservering. Bidrar till den kulturella vackra
miljön inom museiområdet. Integreras i
sammanhanget.
Tekniska åtgärder:
Eventuella förbättringar av klimatskärm och
energibesparande åtgärder.
Tekniska installationer som behövs för drift och
verksamhet.

Allmänt
• Nybyggnad av skärmtak föreslås för att möjliggöra utställning av större föremål utomhus.
• Brandsakkunnig tas in för genomgång av brand- och utrymningssäkerhet samt uppförande av en
brandskyddsbeskrivning
• Tillgängligheten behöver ses över generellt då området har stora nivåskillnader i mark. Förmodligen krävs en
utomhushiss eller omfattande ramp för att hantera detta. Även Lägerhyddorna kommer behöva kompletteras
med hissar då ”Fältskären” i dagsläget är den enda byggnaden med befintlig hiss.
• Parkering behöver ses över i ett senare skede då planerna för området i stort har kommit längre. I dagsläget
finns en stor parkering vid Ångströmslaboratoriet, parkering för rörelsehindrade kan komma att krävas
närmare huvudbyggnaden.
• Stora delar av området är kulturminnesmärkt. Den södra lägerhyddan och ”kokhuset” är byggnadsminnesförklarade och får ej rivas, flyttas eller byggas om till det yttre. Ej heller får ingrepp göras i bärande stomme,
ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.

TELESEUM
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Beställning av förundersökning av utveckling Polacksbacken
Ingångsfakta för beställning
Teleseum ska bli ett museum som är tänkt att spegla utvecklingen inom svensk telekommunikation,
samverkan mellan industri, forskning och militär utveckling inom telekommunikations- och
informationsteknologi. Museet skall också bli ett arkivcentrum och ett forum för forskning inom
ovan beskrivna områden, konferenser m m. Även trender och framtida utveckling inom
telekommunikation och IT skall speglas.
Dessutom skall museet ha en tydlig inriktning på barn och ungdomar, som ett upplevelsecentrum
med utrymme för egna aktiviteter, experiment och laborationer på olika nivåer. Syftet med den
senare inriktningen är att öka intresset för teknisk utbildning, inte bara inom teleteknik.
Att placera Teleseum i Uppsala är ett förstahandsval, men arbete pågår också med andra alternativ. I
Uppsala finns lämpliga lokaler och utomhusytor på Polacksbacken och eventuellt det nya Science
Centre, tillsammans med Uppsala Universitet. Närheten till Ångströmlaboratoriet och möjligheter till
samverkan med den utbildning och forskning som bedrivs där är en annan stor fördel med denna
lokalisering.
Vi som arbetar specifikt med Uppsala som lokaliseringsort har hittills mött stort intresse hos Uppsala
Universitet, Uppsala kommun, Destination Uppsala, Länsstyrelsen och Region Uppsala samt
fastighetsägare som Akademiförvaltningen och Akademiska Hus.
Det är vår förhoppning att projektet skall leda till ett samarbetsorgan med Uppsala Universitet,
Uppsala Län, Region Uppsala och Uppsala Kommun i utmaningen att ge en förståelse om vårt arv
och vår framtid.

Beställning
Enligt ovan beskriven fasighet på Polacksbacken, Fastighetsbeteckning ……, genomföra en
förundersökning gällande möjligheter till att etablera ett enligt ovan beskrivet objekt.
Budget:
Inom budgetram om 32,000:-Kr exklusive moms genomföra förundersökning samt inkomma
med underlag förmöjligt genomförande av projekt Uppsala/Polacksbacken före 2018-05-21.
Rapport i form av bilder och info om möjliga lösningar skall biläggas till Jan Ulinder.

Infoinhämtning
Infoinhämtning kan ske hos Akademiska Hus eller Jan Ulinder.
Mvh
Sten Yondt, Projektledare Uppsalagruppen/ etablering Teleseum.

