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Stenpriset tilldelas Karavan för Uppsalas gågata 
 
Arkitektkontoret Karavan vinner Stenpriset 2022 för omgestaltningen av 
den södra gågatan i Uppsala. 

Stenpriset delas årligen ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige 
där natursten använts enligt prisets kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande.  
Det har sällan varit enklare att utse en vinnare, understryker Kai Marklin, ordförande 
i Sveriges Stenindustriförbund:  

– Karavan har tillsammans med Uppsala kommun satt en ny och imponerade nivå för 
stenarbeten i våra svenska stadskärnor. Södra gågatan är det goda exemplet som vi 
alla kan lära av. Men vinnarna är i slutänden så många fler, inte minst stadens be-
folkning som med den omgestaltade gågatan fått en hållbar, levande och välkomna-
de mötesplats för framtida generationer, säger Kai Marklin.  

Arbetet med omgestaltningen av södra gågatan påbörjades år 2018 och avslutades 
under 2021. För att förstärka känslan av småskalighet och rumslighet har Karavan 
bland annat skapat ett lågmält och subtilt skiftande stenmönster i markbeläggningen. 
Tre sorter av svensk granit med olika bearbetningar ger beläggningen en variation i 
både kulör och uttryck: Tossene Grå Bohus flammad, Tossene Grå Bohus kryssham-
rad och Bohus Nolby flammad. Mönstret ger en känsla av ett levande och improvise-
rat textilt pussel. Allt är noggrant planerat och utfört med högsta hantverkskunnande i 
minsta detalj. Markbeläggningen är utförd av Uppsala kommun Entreprenad samt 
Underentreprenad DI Stensätteri som förverkligat mönstersättningen. 

Kristina Ehrstedt är chefsarkitekt och en av Karavans grundare:  

– Vi är väldigt glada över priset! Att staden valt att verkligen satsa på kvalitativa och 
hållbara material tror vi är rätt väg i arbetet med att skapa en attraktiv och levande 
innerstad. Vi ville skapa en tidlös och lågmäld markbeläggning som fungerar med 
stadens brokighet över lång tid.  
– En stor del i att resultatet blivit så bra handlar också om att mycket tid ägnats åt 
förankring och dialog med de många berörda kring gågatan under processens gång. 
Där har Uppsala kommuns projektledare Helena Brämerson Gaddefors haft en viktig 
roll. Det har varit en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, Citysamverkan, polis 
och räddningstjänst med flera som alla bidragit till resultatet. 

Juryns motivering: 
”För att stadens hjärta ska slå krävs ett ständigt tillflöde av människor som vill vara 
där. Karavan är kirurgerna som inte bara har förstärkt Uppsalas kroppspulsåder, utan 
även sett till att den klarar det yttre trycket från en snabbt växande stad genom att ge 
den en ny gestaltning, med nya och levande funktioner. Stenen har spelat en avgö-
rande roll för att bevara småskaligheten och samtidigt skapa en gemensam rums-
känsla åt handelsgatans många olika butiker. Med ett skenbart improviserat mönster 



i beläggningen har stenen inte bara löst upp flöden, den har även fått utrymme för sin 
naturliga och unika variation. Uppsalas nya gågata är kort sagt estetisk, hållbar och 
nyskapande i varje detalj.” 

Mer info och frågor:  
Kai Marklin, Sveriges Stenindustriförbund tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 

Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig 
och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 
200 personer. Se www.sten.se  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