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1. NY PARKBRO: Passage över Svandammen och 
en stor sittmöbel i trä.
2. SVANDAMMEN: Kompletteras med bro och två 
nya bryggor för solbad och bättre vattenkontakt. 
Befi ntlig fontänen fl yttas närmare Pumphuset. 
3. SVANDAMMSTORGET: (Hela ytan framför 
Pumphuset, runt Svandammen och väster 
om Svettis och den nya byggnaden) ges en 
sammanhängande markbeläggning och möbleras.
4. NY PARKENTRÉ: Stadsträdgården ges två nya, 
tydligt markerade entréer.
5. NY ENTRÉ TILL SVETTIS: Tillgänglig entré med 
tillgörande angöringsyta och handikapparkering. 
6. MARKNADSPLATSER: Rutor i 
markbeläggningen som helgtid visar 
uppställningsplatser för tex bondens marknad.
7. ENTRÉ OCH ANGÖRINGSZON: Plats för bland 
annat bilpassage mellan Sjukhusvägen och 

parkeringsgaraget under den nya byggnaden. 
8. APBERGET: Berg av träterrasser för utsikt och 
aktivitet.
9. FLUSTRETLÄNKEN: Tydligt markerad passage 
mellan den nya byggnadens parkvända entré och 
en av Flustrets nya  entréer. 
10. FLUSTRET UTESERVERINGAR: 
Sammanhållen ”bricka” för hus, funktionsytor 
och handikapparkering och två uteserveringar. 
Befi ntliga, höga staket och häckar rivs och ersätts 
med nya låga staket och planteringsytor.
11. BEFINTLIG PARKENTRÉ: Bevaras med sin 
fontän och sina vackra planteringar. Träd kring 
entrén beskärs och stammas upp för bättre insyn i 
parken.
12. PUMPHUSTERRASSEN: Bryggan breddas, 
förlängs runt huset och förses med träterraser. Plats 
för fi ske, båtförtöjning och ev uteservering. 

13. GARAGENEDFART: Ramp ner till garage under 
den nya byggnaden.
14.  PODIET: En ”bricka” av natursten som 
fortsätter in och övergår i golvet i byggnadens 
bottenvåning. 
15: PARKORMEN: Börjar i bron (punkt 1) och 
fortsätter sedan som en bred fris med ömsom 
uppstickande bänkar, in i parken. ”Ormen blir ett 
karaktärsskapande tillskott till Stadsträdgården 
och bidrar till att stärka parkens identitet.
16. BLOMSTERPRAKT: Fler och större, planteringar 
lockar besökare, leder in i parken.
17. GALLRING/BESKÄRNING: För bättre 
kontakt mellan tävlingsområdet och övriga 
Stadsträdgården beskärs och gallras några av de 
intilliggande träden. 

KVARTEREN GYMNASTIKEN OCH FLUSTRET

EN UNIK PLATS SOM INSPIRERAR.
Flustret och Svettis ligger i ett levande 
och brokigt stadsområde med många 
historiska lager. Här fi nns arkitektur och 
stadsrum från fl era århundraden. Det är 
1500-talsslottet som en magnifi k fond uppe 
på Kasåsen, det är Svandammen vid åsens 
fot, 1800-talets badanläggning i snickarglädje 
på Sjukhusgatan, schweizeriet Flustret med 
tinnar och torn och pumphuset med sin 
ingenjörsmässiga nyklassicism. Här fi nns till 
sist också 1900-talets Svettis med sin kraftfulla 
jugendstil och den böljande stadsträdgården. 

Området karaktäriseras av byggnader från 
olika tider med egna starka uttryck. Det 
är denna tradition vi inspireras av och vill 
fortsätta med. Vi vill bygga med stolthet 
och tillföra platsen och Uppsala en ny stark 
personlighet.

STEG HAR FOGATS TILL STEG
Platsen har, tack vare sitt fantastiska läge i 
staden, en enorm potential – en potential 
som idag inte utnyttjas till fullo. Årens alla 
förändringar, stora eller små, har adderats 
till området alltefter behov funnits och 
ekonomin tillåtit utan en övergripande och 
sammanhållande idé. Det har resulterat i 
ett splittrat, lite trasigt och slitet område 
såväl ur ett stadbyggnads- som ur ett 
landskapsperspektiv.

BARRIÄRER, MÖRKA MILJÖER OCH LITE FOLK
Idag sker rörelserna i huvudsak i 
tävlingsområdets utkanter, längs 
Svandammen, ån och Sjukhusgatan. 
Stadsträdgården som en gång fortsatte fram 
till Svandammen upplevs sluta vid Svettis, 
tennishallen och Flustret, vilka tillsammans 
utgör en barriär mellan park och stad. 
Flustrets stängda volymer åt söder skapar en 
ogästvänlig känsla i parken närmast huset. Den 
trånga gränden mellan Svettis och Flustret är 
en skum lastplats snarare än ett öppet stråk. 
Mellan Flustret, Svettis och Svandammen utgör 
cykelbanan, häckarna och de formklippta 
lindarna ytterligare en barriär. Flustret och 
Svettis genererar i sig själva lite personrörelser 
under dagtid.

Vår vision:
HUS I TRÄDGÅRD
Vårt förslag utgår från att Stadsträdgården 
går hela vägen fram till Munkgatan. Dagens 
trånga passager vidgas och låter parken 
leta sig fram mellan husen och omfamna 
hela Svandammen. Barriärer, utströdda 
parkeringsplatser, mörka skrymslen och 
baksidor tas bort och lämnar plats åt grönska, 
prunkande planteringar, vackra träd och 
sköna sittplatser. Från att ha legat bakom 
Flustret, Svettis och tennishallen fl yttar 
Stadsträdgården fram och blir det gröna 
sammanhang i vilket byggnader, platser, torg 
och damm befi nner sig i. 

Utifrån denna vision gestaltas tävlingsområdet 
enligt principen hus i trädgård snarare än som 
en bit kvartersstad. Som hus i trädgård kan 
vardera byggnad få tillräckligt mycket egen 
plats att landa på för att både vara starka 
individer och delar i parken.

NY BYGGNAD OCH EN ATTRAKTIV HELHET
I och med att tennishallen rivs kan 
tävlingsområdet, med hjälp av en ny byggnad, 
nya entréer och minskade barriärer bli en 
självklar och aktiv länk mellan staden och 
stadsträdgården. Fler verksamheter vitaliserar 
och en vacker plats i tävlingsområdets hjärta 
binder ihop området till en helhet.  
 
STADSTRÄDGÅRDENS ÅTERTÅG
Den älskade Stadsträdgården ska bli 
större, viktigare och få fl er spännande 
anledningar till besök. Den befi ntliga 
parkentrén, markmaterial, uppvuxna träd och 
gångvägssystem utgör viktiga beståndsdelar i 
en framtida park.

NYA ENTRÉER OCH KOPPLINGAR
För att göra tävlingsområdet mer tillgängligt 
och minska de omgivande barriärernas 
avskärmande eff ekt behövs fl er och 
tydligare entréer.  Den befi ntliga parkentrén 
kompletteras med två nya, tydliga entréer 
mot Svandammen och Sjukhusvägen.  En 
breddade passage mellan Flustret och Svettis 
har potential att skapa liv och rörelse mellan 
husen. 
 

PARKPROMENADER OCH NY BRO
Parkpromenaderna inom tävlingsområdet 
väver samman staden och Stadsträdgården 
med fl er parkentréer, tydliga, trygga 
kopplingar mot befi ntliga, större parkstråk och 
en ny bro över Svandammen. Den nya bron av 
trä är är också utformad som en sittmöbel. 

DET NYA SVANDAMMSTORGET
När barriärerna vid Svandammen tas bort kan 
området runt dammen bilda ett attraktivt rum 
för vistelse och aktivitet. Närmast Svettis och 
Flustret skapas rutor i markbeläggningen som 
markerar uppställningsplatser för bondens 
marknad, julmarknad eller loppis. En ny 
entré till Svettis mot torget gör platsen mer 
levande och öppen. Den öppna platsen skapar 
tydligare kopplingar till resten av staden.

TYDLIGARE RELATION TILL ÅN
Flustrets forna kontakt med ån förstärks 
genom att staket och häckar blir lägre. Utmed 
ån och pumphuset anläggs fl er och bättre 
bryggor att sitta och promenera på. 

LJUSARE OCH TRYGGARE PARK
De stora träden i parken är vackra och ger 
platsen lummig grönska, men bidrar till 
att tävlingsområdet upplevs som otryggt 
och svåröverblickbart. Genom att gallra i 
trädbeståndet kan viktiga, visuella kopplingar 
mellan stad och stadsträdgård stärkas, 
samtidigt som parken förblir grön, men också 
ljus och trygg. 
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FLUSTRETS NYA TILLBYGGNAD
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FLUSTRET
EN HISTORISK OCH LEVANDE SAMLINGSPLATS
Flustret är en självklar samlingsplats och nöjeslokal sedan 
över 150 år och viktig för stadens historia. Det är en festlig 
byggnad som annonserar sig med torn och tinnar invid ån 
och parken. Vi tycker att Flustrets starka takprofi l, husets 
bevarade äldre delar och byggnadens kontakt med ån och 
stadsparken är viktigt att värna och lyfta fram. Samtidigt ser 
vi att de många ändringar som skett gör det möjligt att ta ett 
större grepp för att utveckla verksamheten och öppna upp 
Flustret mot parken.

Vår vision:
NY MATSAL OCH UTVECKLAD VERKSAMHET
Verksamheten fortsätter som idag men utvecklas med 
en ny matsal som gör det möjligt att vidareutveckla ett 
klubbkoncept med god mat i fokus. 

Den generösa och öppna matsalen tillfogas i söder. Stora 
glaspartier gör att park och rum binds samman. En ny 
uteservering blir en självklar plats under årets varma delar 
och bjuder in parkens fl anörer genom fl era entréer. Matsalen 
uppförs i en våning med bra takhöjd och får en glasfasad 
med ett dekorativt bärverk av trä. 

BAKSIDOR BLIR FRAMSIDOR
Den nya matsalen läker ihop Flustrets idag slutna och 
splittrade baksida och skapar en ny södervänd, inbjudande 
och vacker volym.

Dagens uteservering mot ån öppnas upp genom att det 
höga, slutna staketet ersätts av ett lägre. På så vis återtar 
fl ustret sin forna direktkontakt med ån. Längst ner fortsätter 
en brygga ut i vattnet som förstärker den visuella axel som 
tidigare funnits.  

ÅTERTA KONTAKTEN MED ÅN OCH PARKEN
Den marksten och grönska som blir sammanhängande 
inom hela tävlingsområdet ramar in byggnaden och skapar 
tydliga riktningar.  När träd, häckar och staket blir mindre 
täta mot ån och baksidans slutna volymer tas bort syns 
huset bättre och blir åter en byggnad som har direktkontakt 
med parken. Precis som i det gamla schweizeriets dagar ska 
uteserveringen kännas öppen ut mot årummet och vattnet.

SKILJA GAMMALT FRÅN NYTT
Byggnaden får en vackrare och något justerad färgsättning 
som lyfter huset och skiljer gammalt från nytt.  Den nya 
matsalen har ett eget lätt formspråk och ska upplevas som 
en tydlig ny volym. Den nätta skalan i en våning gör att den 
ansluter fi nt till både Flustret och parkrummet. 

SVETTIS
SVETTIS VITALISERAS OCH VÄRNAS
Svettis är en kraftfull jugendbyggnad för bad och idrott 
med stora kulturhistoriska värden. Huset bidrar till platsens 
spännande historiska karaktär och den intressanta 
mångfalden av arkitektoniska uttryck. Den är ett landmärke 
i stadsrummet och ett hus som många Uppsalabor har en 
stark relation till. Vi vill både värna och utveckla!

Vår vision:
UTVECKLAD VERKSAMHET, NY ENTRÉ OCH LÄNK
Dagens friskvårdsverksamhet är kvar men förbättras och får 
ny energi genom utvecklade funktioner. Kanske öppnar ett 
nytt gym i gymnastiksalen och fl er rum tillskapas för friskvård 
och behandlingar genom försiktig entresolering och ändring. 

En ny diskret tillgänglighetsanpassad entré från öster, i 
tornets minst känsliga del, öppnar huset mot Svandammen 
och bjuder in fl er besökare. En förbindelselänk kan tillskapas 
mellan Svettis och den nya byggnaden där ny verksamhet 
hjälper till att vitalisera Svettis. I den nya byggnaden fi nns 
t.ex. spa, restaurang, hotell och konferens - verksamheter 

som kan samspela med Svettis. Samtidigt blir Svettis en 
attraktiv lockelse för t.ex. hotell- eller spabesökare. 

Länken kan placeras över mark alternativt under mark i en 
gång, som mellan Berns och Chinateatern i Stockholm.

BÄTTRE FÄRGSÄTTNING OCH LUGNARE STADSBILD
Fasad, tak och interiörer får en vackrare och tidstypisk 
färgsättning. Det grönmålade plåttaket och den rosagula 
fasaden med brunröda snickerierna stärker husets egenart 
samtidigt som det skapar större visuell harmoni och 
samklang med Flustrets gröna tak och varmgula fasadliv.

EN VACKRARE OCH MER FUNKTIONELL INRAMNING
Välkomponerade ytor med marksten i kombination med 
gröna parkstråk närmast byggnaden ger Svettis en vackrare, 
värdigare och mer sammanhållen yta att stå på. En låg 
mur framför huset mot Sjukhusvägen skapar avgränsning 
och inramning i det trafi kerade läget. Genom att träd och 
planteringar runt Svandammen blir mindre täta gör vi huset 
mer synligt och till en självklar del av rummet runt vattnet. 

UTVECKLA PÅ HUSETS VILLKOR
Huset mår bäst av att ha kvar sin ursprungliga inriktning 
för att dess kvaliteter ska kunna värnas, samtidigt 
fi nns möjligheter att förändra varsamt.  Det vackra och 
stämningsfulla bassängrummet, gymnastiksalen och 
huvudentrén är viktiga för att förstå husets historia.

En framtida utveckling där Svettis används för t.ex. galleri 
eller museum kan var möjlig genom att t.ex. lägga glas över 
badbassängen och försiktigt lägga till och ta bort i andra 
delar av huset. 

Fordonstrafi k i tävlingsområdet
Cykelstråk i och kring tävlingsområdet
Angöring och handikapparkering
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FLER BESÖKARE FÄRRE BILAR

Parkeringsplatserna framför och mellan husen minimeras för 
att skapa vackra och trygga rum för besökare och fl anörer. Ett 
parkeringsdäck ordnas under den nya byggnaden, med infart från 
Sjukhusvägen. 

FLUSTRET, ENTRÉPLAN 1:200
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SVETTIS FLUSTRET
NY BYGGNAD

STADSTRÄDGÅRDEN

DEN NYA BYGGNADEN

VERKSAMHET
Programmet är mycket öppet. Vi tolkar det som att de nedre 
våningsplanen kan inrymma ”friare” verksamheter såsom 
spa, konferens, konsthall, galleri, Inovation Hub, turistbyrå, 
restaurang, Urban Deli m.m. De övriga våningsplanen 
skall på ett rationellt sätt kunna inrymma hotell, kontor, 
administration, boende såsom forskarlägenheter, 
patienthotell m.m. I vårt förslag har vi i de första tre 
våningsplanen förlagt spa med behandlingsrum, 
konferens, konstgalleri, urban deli och turistbyrå. I de övre 
våningsplanen har vi löst planer för hotell och kontor. 

BYGGNADEN I LANDSKAPET
Ur ett stadsbildsperspektiv fi nns här två olika skalor: 
-En övergripande ”storskala” som formas av Å-rummet, 
Stadsträdgården med stora trädvolymer, slottet med sin 160 
meter långa sida vilande på toppen av den 40 meter höga 
åsen samt den 130 meter långa Svandammen. Detta är ett 
storskaligt landskapsrum som öppnar sig mot söder. 
-En påtaglig ”närskala” med möten och relationer mellan 
byggnader, parken, svandammen och mindre stadsrum.  

TVÅ BYGGNADSKROPPAR
Med detta resonemang som bas föreslår vi att den nya 
byggnaden består av två olika volymer, en lägre basbyggnad 
och på denna en högre kub. 

BASENS PLANFORM OCH SEKTION
En lägre byggnad kallad Basen har slipats i olika vinklar för 
att följa sin omgivning, skapa intressanta landskapsrum och 
leda blickar och stråk mot viktiga punkter. Anpassningen 
mot omgivningen med parken, Sjukhusgatan och Svettis 
ger byggnaden en intressant och oregelbunden planform 
som gör den platsspecifi k. Med denna oregelbundna 
planform är det lätt att lösa in ”fri” verksamhet. Tanken är att 
man skall kunna ta upp öppningar, trappor och hål mellan 
våningsplanen och därmed skapa spännande entrésoler med 
öppna, fria och intressanta rumssamband. 

BASENS GESTALTNING
Byggnaden skall upplevas som ett öppet ”växthus” ut mot 
parken, en transparant glasbyggnad som är lätt att se ut och 
in i, ett hus där det är lätt att både se och synas. Byggnaden 
kommer att få en av de bättre utsikterna i Uppsala, med 
direktkontakt med parken och vyer mot slottet, domkyrkan 

och stadskärnan. Med sin öppenhet mot parken kommer 
byggnaden likt en lykta sprida ljus ut mot omgivningen 
under mörka delar av dygnet. Öppenheten mot parken 
kommer också att förlänga parksäsongen. 

KUBENS PLANFORM
På Basen placeras Kuben, en volym som givits en rationell 
rätvinklig kvadratisk planform. Syftet är att denna del av 
byggnaden ska vara lätt att fylla med olika funktioner.  Man 
kan spekulera i olika former av boende för gästforskare, 
studenter, anhörighotell, vanligt hotellboende eller 
administration. I vårt förslagt är hotellrum inlösta. Men 
planen ger dock möjligheter att lösa in många olika typer av 
verksamheter alltifrån Sky bar till museum.

KUBENS GESTALTNING
Vi önskar ge Kuben en tydlig och klar form. Som 
fasadbeklädnad föreslår vi en beklädnad av glas- och 
plåtkassetter i ett antal varierande moduler. Dessa vävs ihop 
till ett abstrakt mönster, lite likt en stenläggning eller en 
textil. Det är väven och helheten som tar över och inte det 
enskilda fönstret. Vi vill med detta uppnå en ”fl imrande” och 
varierande yta.

FASAD MOT VÄSTER  1:200
0 5 m

FASAD MOT SÖDER  1:200

BASENS HÖJD
Vi har under arbetet pendlat mellan två eller tre våningar. 
I vårt slutgiltiga förslag är byggnaden visad som en 
trevåningsbyggnad, detta för att öka volymen. Det är viktigt 
att man för denna typ av byggnad får olika verksamheter som 
kan komplettera, inspirera och stötta varandra.

KUBENS HÖJD
En insikt som vuxit fram underarbetets gång är att med Basen 
som tar hand om mötet mot parken och omgivningen så kan 
Kuben med sin tydliga och stadig form gärna få växa upp och 
bli en del i det stora landskapsrummet.  Med sin placering 
i parkens nordvästra hörn mot staden blir det en byggnad 
man rundar till eller från staden. Något som riktar blicken 
vidare mot slottet eller domkyrkans två torn. I vårt arbete 
har givetvis höjden varierat men i det liggande förslaget är 
Kuben visad som ett femvåningshus. 

KUBENS PLACERING PÅ BASEN
På den fria planform som Basen utgör så placeras Kuben 
indragen från Sjukhusvägen och parken, vilket ger fi na 
takterrasser mot dessa sidor. Det är viktigt att rummet mellan 
Svettis och Basen upplevs som generöst, detta för att ge 
trygghet och överblickbarhet och bra visuell kontakt mellan 
parken och omgivningen. I förslaget har detta rum 20 meters 
bredd och 10 meters höjd. För att få plats med Kuben på 
Basen får denna då kraga ut och till delar bilda ett tak över 
passagen mellan husen. Vi tycker att denna placering har 
inneburit ett intressant och spännande möte mellan de två 
huskropparna. Kuben blir också tydligare då den får lämna 
Basen och skjuta ut som egen form. 

KOMMUNICERANDE KÄRL
Vi ser de två byggnadsdelar, Basen och Kuben, som ett 
kommuniserande kärl.  Verksamheterna kan efter behov växa 
sig in i varandra.

DET NYA RELATERAR TILL DET GAMLA
Den nya byggnaden tar plats i stadslandskapet men 
ger också utrymme åt parkrum och byggnader. Den 
lägre vinklade basen skapar siktlinjer in mot Svettis från 
Sjukhusvägen och har ett respektavstånd i passagen mellan 
husen. Basens taklinje relaterar till den lägre skalan som 
både Svettis och Flustret har.  De parkvända fasade sidorna 
vänder sig både mot vattnet och Lycksalighetens ö och de 
stora glaspartierna gör att besökaren alltid har kontakt med 
Stadsträdgården.

BYGGNAD OCH PARK SOM KAN VIDAREUTVECKLAS
Vårt förslag utgör en helhet med park, torg, ny byggnad, 
tillbyggnad och nya verksamheter som samspelar. Samtidigt 
är de enskilda delarna inte beroende av varandra. Flustret 
kan byggas om och till utan att den nya byggnaden uppförs. 
Svandamstorget kan ordnas och stadsträdgården fl yttas fram 
utan att Flustret ändras, den nya byggnadens höjd och skala 
kan också varieras utan att helheten går förlorad.

FASADDETALJ, MÖTE GLAS OCH PLÅT
SKALA 1:10
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FÖRSLAG TILL KVARTEREN GYMNASTIKEN OCH FLUSTRET I UPPSALA. 2013-02-01.    MOTTO: ELVIRA

UT ÖPPEN INNERGÅRD

UT

TAKTERRASS

UPPSALA SLOTT

UT UT

PLAN 3  - KONFERENS, SPA & RELAX

ENTRÉPLAN 1:200 

UT

UT

RECEPTION

ADMINISTRATIVT VÅNINGSPLAN

UT
UT

MUSEUM 
NEDRE DEL
SHOP

RAMP TILL ANDRA VÅNINGEN
MÖJLIGHET TILL KONSTGALLERI

KÖK

BAR URBAN DELI

RESTAURANG     LEARNING
RESOURCE HUB    

TURIST 
INFORMATION  

E1

E2

E3

E4

YTOR 
 
Basen   Kvm BTA

Plan 0, Källare/garage 1860
Plan 1 entréplan  1760
Plan 2, 1 trappa  1772
Plan 3, 1 trappa  1772
Totalt (Basen)  7164

Flustret   242

YTOR

Kuben 
Plan 4    1022
Plan 5    1022
Plan 6    1022
Plan 7    1022
Plan 8    1022
Total (Kuben)  5110
 
Summa (ny byggnad) 12274

NY BYGGNAD
SJUKHUSVÄGENSTADSTRÄDGÅRDEN

FYRISÅN

LÄNGDSEKTION 1:500

ETAPPINDELNINGVERKSAMHETSDIAGRAM ETAPP 1
• Tennishallen rivs
• Den omgestaltade delen av Stadsträdgården 

anläggs hela vägen fram till Munkgatan
• Svettis renoveras och anpassas till ny 

verksamhet

ETAPP 2
• Nya byggnaden med tillhörande mark, 

angöringsytor etc uppförs

ETAPP 3
• Flustret byggs ut med tillhörande terrasser/

uteserveringar, planteringsytor et. 

ETAPP 4
• Pumphuset får ny verksamhet och utbyggda 

bryggor (Pumphusterrassen) 
• Utomhusbad  anläggs i östra delen av 

Svandammen

BASEN
konsthall + turist info. + bar/deli 
+ museum + restaurang/café + 
inovation hub + spa

FLUSTRET
nattklubb + fi ne 
dining + konferense 
+ event + konsert

Träna/bada

Leka/lära

KulturÄta/drickaTjä
na pen

garMötas/umgås

Vi
la

/s
ov

a

Nöje

Innovation

SVETTIS
bad + gym 
+ gymnastik

KUBEN
hotell + kontor + 
korttidsboende

PUMPHUSET
museum + café 
+ gästahamnshub

1. Innergård
2. Spa
3. Reception
4. Konferens
5. Omklädningsrum
6. Förbindelsegång till Svettis

1. Innergård
2. Reception

1

1

2

2

6

3

4

5

0 05 m 5 m

0 5 m 0 5 m
HOTELLPLAN & TAKTERRASS 1:200


