
 
  

      
  
 
 

PRESSMEDDELANDE 
 

Stockholm den 13 april 2010 

Ny stadsdel i Uppsala  
 
 
RB Arkitektur har i samarbete med Oxygen Architects deltagit i ett parallellt uppdrag för 
utveckling av en ny stadsdel i Uppsala, Börjetull (tidigare Librobäck). RB Arkitekturs och 
Oxygen Architects förslag har valts ut som grund för det fortsatta arbetet med att utveckla 
Börjetull.  
 
Förslaget omfattar ca 1300 lägenheter, och beställare är HSB, Uppsalahem och Uppsala 
Kommuns Industrihus. Projektet har även tilldelats planeringsstöd från Delegationen för 
hållbara städer. 
 
Förslaget bygger på att omvandla det befintliga industriområdet till en levande stadsdel med 
bostäder, verksamheter, handel och rekreation. En centralt placerad park löper längs en 
gammal banvall och markerar det historiska stråket. Parken tar hand om dagvattnet och 
erbjuder området en mötesplats där det även finns möjlighet till egna odlingslotter. 
Byggnaderna är utformade med tydliga terrasseringar som vänder sig mot parken och mot 
Fyrisån vilket ger området en tydlig egen identitet. 
 

- Det är glädjande att se att man vill lyfta fram hållbar stadsutveckling, eftersom det var 
en av de viktigaste aspekterna i vårt förslag, säger Rahel Belatchew Lerdell, RB 
Arkitektur. 
 

- Fantastiskt att ung och samtida stadsplanering och arkitektur värdesätts. 
säger Sigrid Zenger, oxygen architects 
 

 
Nedan ett utdrag ur bedömningsgruppens motivering till varför man går vidare med Oxygen 
Architects och RB Arkitekturs förslag: 
 

- Särskilt intressanta är de byggnader med terrasser på kortsidorna för att skapa en 
egen karaktär åt området [---] för att fånga upp för att få en grön stadsdel med egen 
identitet.  
 

- Terasshusens lokalisering med terassgavlar mot aktivitetsparken samt ner mot 
Fyrisån gör att grönytorna förstärks på ett trevligt sätt.  

 
- Punkthus mot Fyrisvallsgatan/Seminariegatan sticker ut och blir ett bra landmärke för 

området.  
 

- [Förslaget] har bäst potential totalt sett utifrån den miljöprofil man valt att hålla och att 
få en bra och egen karaktär för området som kan göra det attraktivt. 
 

- Oxygen Architects och RB Arkitektur sätter området på kartan som en spännande 
och ny miljövänlig stadsdel att bo i. 

 



 
  

      
  
 
 
I konsultgruppen har ingått förutom RB Arkitektur och Oxygen Architects landskapsarkitekt 
från Ramböll och trafikplanerare från Grontmij. 
 
Högupplösta bilder finns att ladda ned från: http://www.rbarkitektur.se/pressbilder/  
 
 
 

 

Om Rahel Belatchew Arkitektur  
 
Rahel Belatchew Arkitektur AB (RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett 
fält av projekt, från stadsplanering till bostäder via kontor och handel. Vårt arbete 
kännetecknas av ett starkt engagemang och en stor lyhördhet för våra kunders behov och 
krav. Vi ser varje nytt projekt som en utmaning och söker alltid finna den bäst lämpade 
lösningen till varje specifikt objekt. Våra kunder utgörs av såväl privata som offentliga 
uppdragsgivare. 
 
Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt MSA/SAR, DESA och grundare av RB Arkitektur AB är 
utbildad i Paris och Amsterdam och har sedan 1996 varit verksam som arkitekt i Paris, 
Luxemburg, Tokyo och Stockholm. 
 
Kontoret har fått flera utmärkelser under de senaste åren. Bland annat Årets Arkitekt 2006 
av Tidningen Residence, en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer 2007 av 
tidningen Wallpaper*. Under 2008 har Rahel Belatchew Arkitektur även vunnit 1:a pris i 
parallella uppdrag för utveckling av Hallunda Centrum. Flera av arkitektbyråns projekt finns 
publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker. 
 
RB Arkitektur delar med sig av den egna omvärldsbevakning med fokus på hållbar arkitektur. 
Bevakningen finns tillgänglig på RB Arkitekturs hemsida 
www.rbarkitektur.se/omvarldsbevakning. Det går också att följa bevakningen via RB 
Arkitekturs Twitter-flöde som finns på www.rbarkitektur.se. 
 
Mer om RAHEL BELATCHEW ARKITEKTUR finns på http://www.rbarkitektur.se/. För mer 
information, kontakta  Rahel Belatchew Lerdell  på telefon 070-174 94 32 eller 
rahel@rbarkitektur.se 
 
 
 
Om OXYGEN ARCHITECTS 
 

oxygen architects etablerades år 2002 och ägs av Sigrid Zenger och Johan Löberg.  
Vår målsättning är att bli ett av de intressantaste kontoren i Sverige, när det gäller samtida 
arkitektur och stadsplanering. Kontoret står för analytiskt arbete, nyskapande arkitektur och 
inredning. Vi har stor kunskap från idé till byggskede. Vårt särskilda intresse är utmanande 
projekt för nyetablering, om- och tillbyggnad som kräver både analys och kunskap om 
byggprocessen såsom utformningen av stadsrummet och nyskapande bo-koncept. Som 
exempel kan nämnas vårt förslag för Gyor (Europan 9). 
Miljömedvetenhet och kunskap om ekonomi ser vi som en självklar del i vårt arbete. 
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Sigrid Zenger, arkitekt MSA/SAR och delägare i oxygen architects är utbildad i München 
och Stockholm och har varit verksam som scenograf i München och som arkitekt i Stockholm 
och Malmö. Hon är även gästlärare och kritiker på arkitekturskolan, KTH. 
 
Johan Löberg, arkitekt NAL och delägare i oxygen architects är utbildad i Stockholm och 
har varit verksam som arkitekt i Rotterdam och Oslo. 
 

Mer information finns på www.oxygenarchitects.com 

 

http://www.oxygenarchitects.com/

