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Inbjudan 
Sh bygg Fastighetsutveckling AB (nedan kallat Sh Bygg) och Svandammen 
förvaltning i Uppsala AB (nedan kallat Flustret) inbjuder till projekttävling Tävlingen 
omfattar utveckling av och nybyggnader kring Universitetets tidigare gymnastikhus 
”Svettis” med tennishallar och den anrika restaurangen Flustret samt dess närmaste 
omgivning.  
Tävlingen anordnas i samråd med Uppsala Kommun och Sveriges Arkitekter. 
 
Syfte 
Projekttävlingens syfte är att finna en långsiktig och attraktiv användning för området 
kring Svandammen, Flustret och Gymnastikhuset. En mötesplats full av rörelse där 
byggnaderna och dammen utgör en del av Stadsträdgården med bra kopplingar mot 
staden och kringliggande arbets-, bostads- och rekreationsområden. 
Tillsammans med lämpliga nybyggnader ska dessa anläggningar bli en enhet som 
lockar Uppsalaborna till möten nu som förr.   
 
Bakgrund  
Restaurangen Flustret etablerades 1842 och Uppsala Universitets gymnastik- och 
idrottsinstitution ”Svettis” stod färdig 1910. Byggnaderna och platsen kring dessa är 
så mycket Uppsala som det kan bli. Tiderna ändras och nya användningar och 
förhållningssätt avlöser varandra.  

För området kring Svettis och Flustret gäller en detaljplan huvudsakligen fastställd 
1987. Sedan dess har mycket hänt. Gymnastikbyggnaden Svettis hyser inte längre 
Studenthälsan. Inte heller tennishallarna har någon permanent användning sedan 
Studenternas IF/tennis lämnade anläggningen 31 augusti.  Båda anläggningarna ägs 
av Sh bygg.  

Restaurang Flustret ägs av Svandammen Förvaltning i Uppsala AB med tomträtt. 
Förhandlingar om förvärv från kommunen av marken vid Flustret har inletts. Flustret 
anläggningen har successivt förändrats med tidens krav och är idag en nöjeskrog.  
Där arrangeras allt från mässor, krogshower och stora middagar.  
 
Huvudbyggnadernas funktion och värden 
I den gällande detaljplanen utgör bägge anläggningarna reservat för befintlig 
kulturhistorisk bebyggelse med beteckningen Q (Användning anpassad till 
bebyggelsens kulturvärden). Gymnastikhuset är dessutom byggnadsminne. 
Respekten för detta är grunden till utmaningen att utveckla byggnaderna och platsen. 
Tävlingens slutresultat kommer att ligga till grund för en detaljplaneändring. 
Att förbättra anläggningarnas dragningskraft och ekonomi samt att respektera det 
historiska går att förena. De båda huvudbyggnaderna står i centrum i den 
utvecklingen. Här är det kulturhistoriska intresset väl motiverat.  

I behov av nytänkande är även den del i den gemensamma anläggningen som utgör 
mellanrummet mellan Gymnastikhuset och Flustret. Hur ska detta område kunna 
vara en inbjudande del av anläggningen och hur ska logistik och trafik till 
anläggningarna klaras? 
 
Angränsande upprustning av Å-rummet och Södra Åstråket 
Kommunen planerar för att utveckla ”Södra åstråket” som omfattar Stadsträdgården, 
Studenternas och övriga områden ned till Kungsängsbron. Syftet är främst att 
utveckla stadens centrala gröna och rekreativa värden. Studenternas kan komma att 
utvecklas till en modern centralt belägen idrottsplats och området kring Kap till ett 
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aktivt evenemangs- och parkområde. Området kring Svettis/Flustret skulle i och med 
detta få en ytterligare förstärkt och uttalad entréfunktion. 
Uppsala kommun har gjort uppmärksammade upprustningar kring Å-rummet och har 
en ambition att utvidga dessa till att även omfatta de nu aktuella delarna. Avsikten är 
att utveckla det offentliga rummet runt Svandammen i samråd med och i takt med 
den utveckling som merparten av fastigheterna runt Svandammen står inför. 
Området kring Svandammen har spelat och spelar fortfarande en stor roll för staden 
och dess invånare. Området är något av ett nav för en del av stadens aktuella 
utveckling.  
 
Pågående projekt på Akademiska sjukhuset 
På Akademiska sjukhusområdet ska ett gestaltningsprojekt genomföras som syftar till 
att stärka gestaltningen i den fysiska planeringen av den nya sjukhusstaden. Man 
kommer att arbetat med bl.a. kopplingen till staden, tydliggöra entréer och förbättra 
kommunikationsstråk. Mer aktuellt är planerna på att uppföra ett parkeringshus för ca 
800 bilar indraget från Sjukhusvägen. 
 
Stadsträdgården 
Stadsträdgården firar som allmän park 150 årsjubileum 2014 och fungerar som en 
oas för många uppsalabor, patienter, personal på Akademiska sjukhuset och 
verksamma i centrum. Här finns även stadens mest besökta lekplats, Parksnäckan 
(friluftsteater), vackra blomsterarrangemang och ett för sin ålder relativt bra 
trädbestånd. 
Stadsträdgården utgör en del av Uppsalas centralt belägna gröna turisattraktioner. 
De utgörs förutom av parken av bl.a. av Uppsala slott, Botaniska trädgården, 
Engelska parken och Odinslund. De utgör samtidigt zoner man rör sig i men 
sambanden är inte alltid klara och bör förbättras. 
 
Angränsande bebyggda kvarter 
Nya funktioner kan komma att inrymmas i kvarteren Munken och Slottskällan – två 
närbelägna kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. 
 
Trafik (gång-, cykel- och kollektivtrafik) 
Trafiksituationen i Uppsala styrs mycket av befintliga trafikförande broar över Fyrisån.  
Gång- och framförallt cykeltrafiken är i Uppsala mycket omfattande.  Islandsbron 
(beräknad mängd 2011 8500 cyklar/dygn) är en konfliktfylld passage.  
Cykeltrafiken är omfattande och för vistelse besvärande över torgytan framför 
Pumphuset i Flusterpromenaden söderut längs ån (beräknad mängd 2011 3850 
cyklar/dygn). 
 
Mycket av cykeltrafiken från de södra stadsdelarna in/ut från centrum passerar 
tävlingsområdet mellan Svandammen och Flustret/Svettis. Denna trafikmängd späs 
på ytterligare av cyklister som har Akademiska sjukhuset och andra närbelägna 
arbetsplatser som slutmål. Totalt passerar drygt 6000 cyklar per dygn (beräknad 
2011) tävlingsområdet. Trafikmängden kan komma att minska när en ny gång- och 
cykelbro över ån invigs i oktober 2012. Förutom cyklister passerar dagligen ca 2550 
fotgängare genom tävlingsområdet.  
 
För att avlasta Islandsbron har man inom kommunen fört diskussioner om att 
förlägga cykeltrafiken över Fyrisån till en separat bro norr om Islandsbron och vidare 
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längs Munkgatans norra sida. En sådan lösning skapar förutsättningar för en flyttning 
av Stadsträdgårdens parkkaraktär norrut. 

Förslag till stomnät för kollektivtrafiken i centrum är placerad till Sjukhusvägen och 
Munkgatan. Olika kollektivtrafiksystem har diskuterats. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
1. Uppsala Universitets gymnastik- och idrottsinstitution, Svettis  
invigdes 10 mars 1910. Uppsala fick med uppförandet av Svettis ett av landets 
modernaste gymnastikhus ritat av arkitekten Ture Stenberg. Nytt var att Svettis 
kombinerades med en simhall vilket fram till 1930-talet var stadens enda. Huset är ett 
bra och välbevarat exempel på en institutionsbyggnad för fysisk fostran och också ett 
exempel på tidens jugendstil.  
 
Gymnastikhuset har byggts om vid flera tillfällen och fick på 1930-talet en tillbyggnad 
i form av en tennishall ritad av Hagstrand & Lindberg Arkitekter i Stockholm.  

Ytterligare en tennishall tillkom i slutet av 1980-talet. Gymnastikhuset förklarades 
som byggnadsminne enligt kulturminneslagen 1995.  
Sh bygg förvärvade byggnaden 2010 från Akademiska Hus AB.  
 
En förutsättning i tävlingen är att tennishallarna rivs för att göra det möjligt att 
utveckla Gymnastikhuset och ge det en verksamhet som är både ekonomiskt 
bärkraftig och med respekt för det kulturhistoriska värdet. 
 
2. Flustret  
Flustret etablerades år 1842 med namnet "Strömparterrens schweizeri", och var då 
något mindre än idag. Snart började studenterna kalla etablissemanget Flustret 
eftersom folk samlades där likt bin på ett fluster på en bikupa. Byggnaden byggdes 
om något 1858 då den fick sin andra våning och blev större. 1872 fick byggnaderna 
sina torn, och därefter har byggnaden i princip sett likadan ut fram till idag. 

Byggnaden drabbades 1984 av en stor brand, men reparerades till samma utförande 
som den hade före branden. Flustret genomgick från 2006 en omfattande 
restaurering och renovering av byggnaden som var klar 2011 med ny nattklubb på 
övervåningen. Nattklubben är ritad och designad av Alexander Lervik. Idag är 
Flustret en nöjeskrog där allt från mässor, krogshower och stora middagar anordnas. 
Flustret äger byggnaderna men marken hyrs i ett tomträttsavtal. Markägare är 
Uppsala kommun. Förhandlingar om markköp har påbörjats.  

3. Svandammen 
Svandammen norr om Flustret och Svettis anlades på 1500-talet, då området 
fungerade som slottspark. Under 1800-talet var området ett av Uppsalas populäraste 
promenadstråk. Under större delen av 1800-talet hette dammen Kungsdammen. En 
riktig klassiker bland barnfamiljer i Uppsala är att mata änder och svanar vid 
Svandammen. Dammen ligger vackert nedanför slottet och är en populär träffpunkt. 
Att åka skridskor på Svandammen är en gammal tradition som på senare år 
återupptagits. Dammen spolas & plogas och sen går det att åka skridskor inne i 
centrala Uppsala. Platsen kommer i framtiden att utgöra en central del av stadens 
offentliga rum med kopplingar mot rekreationsområden söderut, mot 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Schweizeri
http://sv.wikipedia.org/wiki/Student
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fluster
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bikupa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brand
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staden/centralpassagen, mot de stora arbetsplatserna i sydväst och mot 
Blåsenhusområdet. 

 
4. Stadsträdgården 
Namnet Stadsträdgården och inte stadspark grundar sig i områdets gamla 
odlingstradition. Under 1600- och 1700-talen användes marken för odling av 
universitets lärare och professorer. På 1840-talet planterades Flusterpromenaden 
och uppläts till allmän promenadplats. 1864 började Uppsala Trädgårdssällskap 
anlägga parken. Man hade högtflygande planer och ville anlägga ett experimentalfält. 
Flustret anlades och ursprungligen fanns det inte någon tydlig gräns mellan 
stadsträdgård och Flustret. Det fanns en tydlige interaktion mellan byggnad, park och 
rörelserna kring byggnaden. 
Trädgårdsföreningen får dålig ekonomi och i slutet av århundradet tar Uppsala stad 
över ansvaret och utvecklar parken. Man börjar bedriva handelsträdgårdsverksamhet 
men den upphör 1922. 
Stadsträdgården är ett självklart utflyktsmål för alla som besöker eller bor i Uppsala.  
Stadsträdgården är uppsalabornas vardagsrum och juvelen i kronan bland stadens 
parker. Den sträcker sig utmed Fyrisån, just nedanför Islandsfallet och söderut. Här 
finns blomsterplanteringar, stora gräsytor och en utomhusscen. Läget bredvid 
Fyrisån ger möjlighet att se besökande båtar på sommaren. 
Det bästa sättet att närma sig parken är genom den fina entrén norrifrån, från 
Munkgatan mellan Flustret och det gamla pumphuset som nu är museum. 

5. Pumphuset  
Pumphuset, en gång Uppsalas vattenverk, är idag museum för kommunal teknik. Här 
kan du lära dig mer om hur Uppsala stad har försett sina invånare med vatten, 
avlopp, gas, elektricitet och fjärrvärme, från 1800-talets andra hälft.  
1875 invigdes Uppsala stad vattenverk med pumphus och vattenledningsnät. 
Pumphuset ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson. Kvar av den tekniska 
utrustningen finns idag vattenturbin, elektriska pumpar och tryckklockor.  
 

Tävlingsuppgift 
Tävlingsuppgiften består i att ge förslag på ett helhetsgrepp för området som ger 
möjlighet till en utveckling där ny verksamhet, befintliga och nya byggnader blir en 
levande stadsmiljö med fyra framsidor och attraktion året om. 
I förutsättningarna ingår att tennisbyggnaderna rivs och att cykelbanor och häckar 
söder om Svandammen kan tas bort. 
 
Tävlingsuppgiften är att föreslå  

 nya användningsmöjligheter för Gymnastikhuset  

 en nybyggnad med publik verksamhet i de nedersta delarna kopplad till 
Gymnastikhuset samt lämpliga lokaler i de övre delarna. Den nya byggnaden 
ska förhålla sig till de olika höjder och volymer som finns i området. 
Önskemålet är en byggnad som tillför goda kvaliteter till området och gör det 
levande, tryggt och befolkat under dygnets alla timmar. Placering av 
nybyggnaden är sydost om Gymnastikhuset. 

 En lösning som är ekonomiskt bärkraftig. 

 en komplettering och utveckling av Flustrets byggnader och verksamhet i linje 
med ett för området gemensamt förhållningssätt. Flustret planerar ingen 
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utökning av sin nuvarande verksamhet men öppnar för annan kompletterande 
verksamhet. 

 förändringar av området mellan Gymnastikhuset och Flustret med tillägg som 
kan ge en välkomnande entré till anläggningarna och Stadsparken i syfte att 
förbättra områdets sammantagna attraktivitet 

 hur trafikförsörjningen och parkeringen till och inom tävlingsområdet skall 
lösas 

 hur området kring Svandammen/Flustret/Svettis blir en del av det offentliga 

stadsrummet och en mötesplats där byggnader och parkmiljö utgör en helhet  

 som alternativ till befintligt läge pröva alternativa lägen för gång- och cykelväg 

med bra koppling till staden och omgivningarna 

 ta bort baksidorna på byggnaderna och få till ett samspel mellan byggnader 

och park. Det ska upplevas av både besökare i parken och av besökare till 

Gymnastikhuset och Flustret 

 gestalta och hantera platsen med nytänkande men även med respekt och 

hänsyn till områdets speciella miljö, kulturhistoriska värden och funktion 

 
Tävlingsområdet 
Tävlingsområdets avgränsning: 
 

 
 

Tävlingstekniska bestämmelser 
Arrangör 
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Tävlingen arrangeras av Sh bygg Fastighetsutveckling AB och Svandammen 
förvaltning i Uppsala AB i samarbete med Uppsala kommun och Sveriges Arkitekter. 
 
Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden tävling med 5 deltagare inbjudna efter ett 
kvalificeringsförfarande. 
 
Deltagarrätt  
Tävlingen är öppen endast för följande team som kvalificerat sig:  
 

 Tham Videgård Arkitekter/Hosper Sweden 

 White Arkitekter 

 Nyréns Arkitektkontor  

 Sweco Architects 

 Marge arkitekter/ Karavan landskapsarkitekter 
 

Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 
 
Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 

 Lena Svensson, Sh bygg 

 Lars Svensson, Sh bygg 

 Torbjörn Wennberg, Sh bygg 

 Magnus Björkegren, Flustret 

 Håkan Qvarnström, landskapsarkitekt MSA, Uppsala Kommun 

 Brita Christiansen, arkitekt SAR/MSA, Uppsala kommun 

 Stefan Hanna, kommunalråd (C), Uppsala kommun 

 Marlene Burwick, kommunalråd (S), Uppsala kommun 

 Tom Karlsson, gatuchef, Uppsala kommun 

 Lars Johansson, arkitekt SAR/MSA Representant för Sveriges Arkitekter 

 Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA Representant Sveriges Arkitekter 
 
Juryn äger rätt att tillkalla referensgrupper samt ytterligare sakkunnig expertis som 
rådgivare. 
 
Juryns sekreterare är Claes Larsson Arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter 
 
Tävlingsfunktionär 
Lars Åke Strandgren 
Sh bygg Fastighetsutveckling AB 
tavling@shbygg.se 
 

Besöksadress: Björkgatan 73 
Postadress: Box 417, 751 06, Uppsala 

 
Programhandlingar  

 Baskarta 

 Gällande detaljplan 

 Ledningsnät  

mailto:tavling@shbygg.se
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 Markförhållanden  

 Fasader och planer på befintliga byggnader  

 Foton, underlag för perspektiv 

 Workshopmaterial 

 Visionsdokument utdrag ur Översiktsplan, vision 2030 

 Historisk dokumentation med bildmaterial 
 

Ovanstående handlingar distribueras till de tävlande vid ett gemensamt startmöte. 
 
Tävlingsfrågor 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2012- 12-14. Märk all 
korrespondens med ”Gymnastiken och Flustret”. 
Juryns svar på frågorna kommer att distribueras till de tävlande senast 2012-12-20 
 
Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 
cm) och ska omfatta 3 planscher.  
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i PDF-format på CD – alla planscher ska 
ligga i samma fil.  
 
OBS! de digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 20 MB. 
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning. 
Modell tas inte emot.  
 
OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på alla typer av spårbar 
information om upphovsman mm för att garantera anonymitet. 
 
Tävlingsförslag skall redovisa följande: ex… 

 Beskrivning av förslaget 

 Fasader, skala 1:200 

 Gestaltning och typplan för nybyggnad, skala 1.200 

 Situationsplan, skala 1:500 

 Längdsektion, skala 1:500 

 Tvärsektioner, skala 1:500  

 4 perspektiv utifrån bilagda fotografier 

 Detaljer av betydelse i valfri skala 

 Tabell med ytsammanställning  
 

 
Inlämning 
Tävlingstiden slutar 1 februari 2013 kl. 17.00. Senast denna tid skall tävlingsförslag 
vara inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären (eller lämnat 
direkt till tävlingsfunktionären). Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt 
kuvert, märkt med "Namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla 
uppgifter om namn på förslagsställaren. 
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Prissummor 
Tävlingsarvodet är 150 000 SEK exkl. moms per deltagande team. Arvodet betalas ut 
mot faktura efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. 
 
Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet: 

 Arkitektonisk gestaltning 
 helhetsgrepp 
 innovativa verksamhetslösningar 
 nytänkande/respekt 
 koppling till Stadsträdgården, centrum och andra målpunkter i 

omgivningen 
 hur nya byggnader förhåller sig till kulturmiljön 

 Utvecklingsbarhet/genomförbarhet 
 går konceptet att vidarebearbetas 
 möjlighet till etappindelning 
 ekonomisk bärkraft 

 
 
Bedömning/utställning  
Bedömningen beräknas vara avslutad mars 2013. 
 
Publicering 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingens resultat 
offentliggörs. 
 
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor samt i tidningen Arkitekten. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. 
 
Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 
 
Returnering av förslag 
Förslagen kommer inte att returneras. 
 
Uppdrag efter tävling 
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser 
arrangören att, efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla med den 
vinnande förslagsställaren om att i ett första steg medverka vid upprättandet av ny 
detaljplan för området och i ett andra steg upprätta förslagshandlingar för föreslagna 
förändringar. 
 
Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och Sveriges Arkitekters 
Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att handha 
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uppdraget lämnas det till honom i samarbete med en mer erfaren fackman, vald av 
honom själv och godkänd av arrangören.  
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med 
Sveriges Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter tre år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag/inlett 
förhandlingar med vinnaren tillkommer det denne en ytterligare ersättning 
motsvarande tävlingsarvodet. 
 
Tävlingsprogrammets godkännande. 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för 
de tävlande av Sveriges Arkitekter. 
 
Uppsala 2012-11-14 

 

 
 
 


