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Sh bygg fastighetsutveckling AB och Svandammen förvaltning i Uppsala AB inbjöd i november 2012 till projekttävling omfattande 
utveckling av och nybyggnader kring universitetets tidigare gymnastikhus ”Svettis” med tennishallar och den anrika restaurangen 
Flustret samt dess närmaste omgivning. 

Tävlingen anordnades i samråd med Uppsala kommun och Sveriges Arkitekter.

SyftE
Tävlingens syfte har varit att finna en långsiktig och attraktiv användning för området kring Svandam-
men, Flustret och Gymnastikhuset. Området ska bli 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 tennis-
hallarna 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. Flustretanläggningen har successivt 
förändrats med tidens krav och är idag en nöjeskrog. Där arrangeras allt från mässor, krogshower och 
stora middagar. 

 

tävLINgSuppgIft
Tävlingsuppgiften var att ge förslag på ett helhetsgrepp för området med möjlighet till en utveckling 
där ny verksamhet, befintliga och nya byggnader blir en levande stadsmiljö med fyra framsidor och 
attraktion året om.

I förutsättningarna ingick att tennisbyggnaderna rivs och att cykelbanor och häckar söder om Svan-
dammen kan tas bort.
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 tävlingsuppgiften var 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 om-
rådet gemensamt förhållningssätt. Flustret planerar ingen utökning av sin nuvarande verksamhet 
men öppnar för annan kompletterande verksamhet.

• Förändringar av området mellan Gymnastikhuset och Flustret med tillägg som kan ge en väl-
komnande 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 och 
pröva alternativa lägen för gång- och cykelväg med bra koppling till staden och omgivningarna.

•	 Hur man kan 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. 

• Gestaltning av platsen med nytänkande men även med respekt och hänsyn till områdets speciella 
miljö, kulturhistoriska värden och funktion.
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dELtagaNdE arkItEktkoNtor
Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande:

•		 Tham Videgård Arkitekter/Hosper Sweden

•		 White Arkitekter

•		 Nyréns Arkitektkontor 

•		 Sweco Architects

•		 Marge Arkitekter/Karavan landskapsarkitekter

INLämNadE förSLag
Vid tävlingstidens utgång 1 februari 2013 hade följande förslag lämnats och godkänts för bedömning:

•		 Lev Upp!

•		 Très jolie

•		 Elvira

•		 Parksalarna

•		 Flusterbrädet och Lyktan

Jury
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod 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, gatu- och parkchef, Uppsala kommun

Lars Johansson, arkitekt SAR/MSA, representant för Sveriges Arkitekter

Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, representant Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär var Lars Åke Strandgren, Sh bygg fastighetsutveckling AB
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JuryNS SammaNfattNINg övEr tävLINgEN
Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som legat till grund för tävlingen 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 och hur nya byggna-
der förhåller sig till kulturmiljön

•		 Utvecklingsbarhet/genomförbarhet

•		 Går konceptet att vidarebearbetas

•		 Möjlighet till etappindelning

•		 Ekonomisk bärkraft

Viktiga aspekter som juryn diskuterat har varit hur förslagen hanterat platsens särskilda karaktär och 
hur väl man uppnått koppling mellan Stadsträdgården, Svandammen och centrala Uppsala. Juryn har 
ingående diskuterat förslagens upplägg för verksamheter i Gymnastiken, Flustret och nybyggnaden 
och om man lyckats presentera ekonomiskt bärkraftiga lösningar.

Förslagen skiljer sig åt på många sätt bland annat i hur man hur man hanterat gränsen mellan Stads-
trädgården och staden – mellan det mjuka, gröna och det hårdgjorda. Det viktiga i juryns bedömning 
har varit att förslagen kunnat tydligt argumentera för vald lösning. Stora ytor med hårdgjord yta 
behöver differentieras och möbleras för att de ska kunna bli befolkade och inbjuda till användning. 
Det har varit viktigt att Stadsträdgården fått behålla sin status och karaktär och de förslag som utan 
tydlig intention inkräktat på detta med byggnaders utbredning eller höjd har inte varit framgångsrika.

Balansen mellan nytänkande och respekt är något som efterlysts i programmet och varit viktigt för 
juryn att ta hänsyn till. Nytänkande med innovativa och attraherande verksamheter och byggnads-
tillskott, respekt med ett upplägg som bejakar den historiska kontexten och som lyfter fram befintliga 
värden om än i en uppdaterad version.
 
En mycket viktig aspekt har varit genomförbarheten och utvecklingsbarheten i förslagen vilket är 
grunden till hela projektet. Att förslagen ska kunna förändras och vidare bearbetas inom ramen för 
sitt koncept är en självklarhet och förslagen har bedömts utifrån detta.

Det förslag som premieras ska kunna fungera över tid, vara vackert och väl löst i sina olika delar och 
samtidigt kunna vara utvecklingsbart och hållbart i den vidare process som följer med planering, 
kommunala beslut och investeringar.
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Ett förslag som med skönhet och harmoni bevarar, utvecklar och kom
p letterar området med mycket fint gestaltade byggnader som traderar 
platsens rötter i 1800talet och jugendtid med berikande ny arkitektur.

Förslaget skapar värden inte bara för Uppsalas invånare som söker en 
lugn plats för reflektion och återhämtning utan även för Akademiska 
sjukhusets patienter, besökare och personal.

Förslaget har en innovativ men väl anpassad ny 
byggnadsensemble som med stor respekt samver-
kar med sin omgivning. Innovativt i meningen 
att de nya byggnaderna lyfter fram och samverkar 
med kvalitéer i de befintliga husen på platsen som 
kan motivera större och mer långsiktiga investe-
ringar. Respektfullt med en väl avvägd modern ar-
kitektur som medger en god kontakt med slottet, 
staden och domkyrkan.

Förslaget har en realistisk uppdelning av park-
miljön i olika delar som ändå rymmer möjlighet 
till goda samband där den nya byggnadsgruppen 
kan fungera som en signal och ett fokus.

Förslaget har en öppen och bra kontakt med 
Stadsträdgården med många entréer mot Svan-
dammen och det nya torget och ger nya, fina och 
effektiva rörelsemönster.
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Flustret behandlas förtjänstfullt som en byggnad 
i parken och får en ökad kontakt med Stadsträd-
gården och Fyrisån. Ett plus är den föreslagna 
takterrassen. Samordningen av verksamhet 
mellan Flustret och Gymnastikhuset/nytillskottet 
antyds i förslaget och kan utvecklas med hän-
synstagande till transport och inlastning.

Möjligheter till etappindelning finns och det 
redovisas ett rationellt bygge av den underjordis-
ka parkeringen mellan de nya byggnaderna och 
Flustret. Terrassbjälklaget bildar grund för den 
torgyta som skapas mellan Gymnastikhuset och 
Flustret. Det nybildade torget blir en länk mellan 
staden och Stadsträdgården och bidrar till att 
skapa den välkomnande entré till området och 
Stadsträdgården som önskats.

Förslaget bygger vidare på ett vattentema som 
anknyter till platsens historia och som ger en 
möjlighet till vidareutveckling.

Anläggningen med ett hotell, eventuellt med 
insprängda lägenheter samt ett SPA i Gymna-
stikbyggnaden signalerar exklusivitet och kan 
attrahera människor att spendera tid och pengar 
i en klassisk Uppsalamiljö. SPA-miljön behöver 
utvecklas och kompletteras med andra aktiviteter 
och verksamheter för att kunna bli fullt ekono-
miskt hållbar.
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Flusterbrädet och Lyktan
Förslagsställare: 

Tham & Videgård arkitekter genom arkitekt A/MSA Bolle Tham, arkitekt A/MSA 
Martin Videgård, arkitekt SAR/MSA Måns Tham, Jonas Tjäder, Mia Nygren, ar-
kitekt MSA Malin Belfrage, arkitekt SAR/MSA Mårten Nettelbladt, arkitekt SAR/
MSA Mariano Tellechea, Simon Verstraeta, Charlotte Robinsson.

Hosper Sweden landscape architecture and urban design genom arkitekt SAR/
MSA Patrick Verhoeven, landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Arfalk, Kasia 
Paradzinska, David Bonsib, Marlene Thelandersson, Gregorio Chierici, Martin 
Nilsson.

Ett vackert och hänsynsfullt förslag med kunnig 
och insiktsfull analys av parken och områdets 
plats i staden.

Förslaget har en respektfull attityd mot parken 
och medvetet låg exploatering med nytänkande 
och vackert utformade byggnader som komple-
ment till befintlig byggnadsensemble. Det före-
slagna nya huset är flexibelt och bedöms kunna 
innehålla flera olika verksamheter. Den föreslag-
na nya byggnaden är dock mindre övertygande 
storleksmässigt och blir en väl liten byggnad som 
inte tydligt annonserar sitt innehåll.

Förslaget har väl analyserade rörelsemönster och 
god känsla för vegetation och material i både 
byggnader och markbehandling vilket bidrar till 
förbättrad orienterbarhet. Markhanteringen är 
dock något oartikulerad med liknande golv i alla 
uterum. Landskapslösningen skulle kunna utveck-
las och utemiljön bli mer specifik. Inlastningslös-
ning skär av vissa samband och rörelseriktningar 
samt riskerar att förstärka intrycket av baksida.
Förslagsställarna visar mycket stor respekt mot 
intrång i parken och låter Gymnastikhuset ha 
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kvar sin solitära särprägel. Den föreslagna, vecka-
de byggnaden på Flustret som vetter mot Stads-
trädgården blir dock dominerande och försvagar 
Flustrets unika karaktär. Nytänkande i förslaget 
sker i kontrasterande material och utformning av 
ny byggnad med uttrycksfulla fasader.

Förslaget redovisar en ganska liten, exklusiv 
byggnad som bedöms förhållandevis dyr med 
ineffektiva lösningar för hotell med få synergief-
fekter mellan Svettis och hotell.

Förslaget skulle i ett genomförande mycket väl 
kunna etappindelas.
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Lev upp!
förslagsställare: 

Sweco Architects AB genom arkitekt SAR/MSA Jörgen Winnberg.

Ett förslag med medvetet vågade höga byggnader 
med arkitektoniskt egenvärde och möjlighet till 
hög exploatering.

Förslaget har ett radikalt nytänkande genom en 
anläggning som innebär en utmaning i stadsbil-
den, och som kan ge ett djärvt tillskott men som 
också är förenat med stora risker. 

Uppdelningen av området i tre delar: Svandam-
men, byggnadskomplexet och Stadsträdgården är 
medvetet gjord men kan innebära en risk för att 
rörelsestråk och samband försämras.

De höga byggnaderna påverkar Uppsalas skyline, 
och arbetar i annan skala än befintliga byggnader 
och bedöms som svåra att förminska utan att 
arkitektonisk kvalitet går förlorad och bedöms 
även som mycket svårt att genomföra myndig-
hets-, opinions- och planmässigt.

Planformen är stringent och ger bra struktur åt 
delarna och förslagets styrka är just dess konse-
kvens och byggnadsensemblens samlade uttryck 
men projektet blir därmed svårt att etappindela 
med bibehållen kvalitet.
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Förslaget ger en bredd av möjligheter med bland 
annat en ”food court”, kaféer, vinbar och förslag 
till ett ölbryggeri i pumphuset. Möjligen blir det 
för stora ytor för serveringar och bedömningen 
är att det kan vara svårt att få ekonomisk bäring 
för hela utbudet. Att förslå en publik verksamhet 
som vinbaren på Gymnastikhusets norrsida är 
förtjänstfullt. 

Förslagets nya byggnader tar för sig och står 
för sig själva och kommer genom sin höjd och 
uttryck att ge en ny prägel på området. Parkens 
rum och romantiska atmosfär får ett element 
i helt ny skala att spela mot, vilket inte gagnar 
helheten i Stadsträdgården. 

Svandammen blir i förslaget avskild och isolerad 
med häckplanteringar.
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Elvira
Förslagsställare: Nyréns Arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Dag Beskow, 
arkitekt SAR/MSA Elena Kanevsky, landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling, 
landskapsarkitekt LAR/MSA Magnus Nilsson, arkitektpraktikant Sofia Wol-
lert-Olsson, antikvarie Maria Lorentzi, illustratör Viktor Kjellberg.

Förslagets tydligaste helhetsgrepp är att föra fram 
Stadsträdgården till Svandammen. Förslaget har 
medvetet gestaltade rörelser i parken och mellan 
husen. Detta bedöms kunna förbättra Stadsträd-
gårdens koppling till Svandammen, Munkgatan 
och centrala staden.

I förslaget finns det en potential att utveckla 
tydliga entréer och bra samband. Den engelska 
parken är nytänkt och kan ge en tydlig ram kring 
ensemblen av byggnader.

Den nya byggnadens utmanande glasarkitek-
tur bedöms tillsammans med lösningarna för 
Flustret kunna erbjuda fina platser för servering-
ar i kontakt med parken. De nya byggnadernas 
gestaltning ger en tydlig kontrast mot befintliga.

De nya tilläggens form ger nya uterum som dock 
inte känns färdigbearbetade. Särskilt ytorna 
kring Gymnastiken framstår inte som så tydligt 
artikulerade i förslaget och det saknas en tydlig-
het om vilken effekt förslagställarna önskar sig.
Förslaget visar ett effektivt hotell med bra 
lösningar och kvalitet i rummen och övriga 
funktioner som skulle gå att arbeta vidare med. 
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Kopplingen till Gymnastikhuset beskrivs tydligt i 
text men saknas i presentationen i övrigt. Tydliga 
idéer om användning av Gymnastikhuset saknas 
i förslaget och inga särskilda kvaliteter lyfts fram.

Det stora, höga och utbredda nya byggnadskom-
plexet bildar en massiv avskärmning i kontakten 
mellan Stadsträdgården och Slottet däremot 
fungerar kontakten vid Flustret bättre. Den nya 
byggnadens lägre del tränger sig in i Stadsträd-
gården på ett olyckligt sätt och kan komma att 
förminska en redan liten parkmiljö.

Förslaget har stora ytor för utställningar vilket 
bedöms riskfyllt i ekonomiskt hänseende. Flus-
tret får i förslaget en tilltalande servering i park-
miljö som stämmer väl överens med byggnadens  
karaktär. Integrationen mellan park-/gårdsrum 
runt byggnaderna skulle behöva organiseras tyd-
ligare i drift- och skötselgränser för att inte vålla 
problem mellan olika intressen över tid. 

Gymnastikbyggnaden samt gestaltningen mellan 
byggnaderna medger att olika, tydliga etapper 
kan etableras. 
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Parksalarna
Förslagsställare: 
White arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Jacob Melin, landskapsarkitekt MSA 
Gustav Jarlöv, Lina Nilsson, Asbjörn Morsing Thomasen, Jan Perotti, arkitekt 
MSA Fredrik Källström, Viktoria Walldin, Thomas Zaar, arkitekt SAR/MSA Mats 
Holmberg, Pia Wacker.

Förslaget innebär ett omfattande omgestal-
tat, delvis hårt och kontrasterande formspråk 
gent emot den varierat och mjukare utformade 
befintliga parkmiljön.

Det nytänkta friluftsbadet med spännande 
utformad bassäng kan utgöra en urban attraktion 
som sommartid lockar åtskilliga besökare. Dock 
saknas en respekt för många befintliga stäm-
ningskvaliteter. 

Upplägget med bassängbadet och torget har 
intressanta tankar kring förbättrad kontakt med 
Akademiska sjukhuset och kan utgöra en kopp-
ling till centrala staden men bryter samtidigt ner 
och förminskar Stadsträdgårdens värde.

Den omfattande förändringen av Svandammen 
och det i hög grad kontrasterande förslaget till 
byggnadsutformning samt omfattande idéer i 
kontakten med Akademiska sjukhuset bedöms 
kunna vara svåra att vidareutveckla.

Den storskaliga arkitekturen i förslaget bedöms 
som alltför kontrasterande mot befintlig miljö 
och är ändå inte så unik att den i sitt uttryck 
lyfter och förstärker kvaliteter hos befintliga 



19

byggnader eller ger en tydlig avgränsning i för-
hållandet nytänkande kontra respekt. 

Den stora betoning på många olika offentliga ak-
tiviteter som förslaget innehåller innebär troligen 
att verksamheterna kommer att drivas av olika 
intressenter som ska kunna samverka. De stora 
förändringar som förslaget innebär bedöms som 
osäkert om de långsiktigt utgör förbättringar för 
de upplevelsemässiga och sociala kvaliteter som 
området kan hysa.

Förslaget innebär att nya entrélägen för parken 
skapas men försvagar samtidigt gränsen mellan 
stad och park och Flustrets nytillskott bidrar 
inte till att stärka husets egenart eller förmedla 
öppenhet.

Området mellan Flustret och Gymnastikbyggna-
den har inte fått det lyft man önskat utan riskerar 
att bli en fortsatt obefolkad och otrygg passage.

Konceptet är medvetet valt med en ny karaktär 
som förefaller svår att förändra utan att förslagets 
grundtankar går förlorade.






